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Ο ΠΑΤΗΡ ΚΩΝΣΤΛΝΤΙΟΣ
|ΜυΟια»ρία ν.Άλίβύ Μιτχφρχαις Π. I Φίρμπου|.
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Ήτο ή Μπεττίνα . . . "Αμα δέ ίδοϋσα τόν 

Ίωάννην εσπευσε κατ’ εύθεϊχν πρός αυτόν.
—  Σείς έδώ ; . . . άνεφώνησεν. ”Ω ! πόσον 

χαίοω !
Ό  ’Ιωάννης παραυτα ήγέρθη, έκείνη δέ λα- 

βοϋσα τάς χεΤράς του καί στρεφομένη πρός τόν 
έφημέριον:

—  Συγγνώμην.πάτερ Κωνστάντιε. διότι δέν 
ήλθα πρώτον πρός υμάς . . . ‘Υμάς, /θές ακόμη 
σάς είδα, έν φ άπ’ έδώ εχω εϊκοσ’ ήμέρας νά 
τον ί δ ώ ,  άπό μίαν νύκτα κατά τήν όποιαν έφυ- 
γεν άπό τό σπίτι μας περίλυπος καί πάσχων.

Έξηκολούθει δέ κρατούσα τά: χείρας τοϋ 
Ίωάννου. Δέν είχε δέ τήν δύναμιν ούτε νά κι- 
νηθή ούτε νά προφέρη μίαν καν λέξιν.

—  Καί τώρα, είπεν ή Μπεττίνα, είσθε ολί
γον καλλίτερα ; Ό χι άκόμα... τό βλέπω... α
κόμη περίλυπος..."Αχ ! τί καλά που έκαμα καί 
ήλθα ! . . . Ό Θεό; μ’ έφώτισε. Καί όμως, 
στενοχωροϋμαι πολύ, πολύ στενοχωροϋμαι διότι 
σάς ευρίσκω έδώ. Τό διατί θά το εννοήσετε ό
ταν θά μάθετε τί ήλθα νά ζητήσω άπό τόν νον- 
νόν σας.

’Αφήκε τάς χείρας τοϋ Ίωάννου καί στρεφο- 
μένη πρός τός έφημέριον :

—  Έρχομαι, πάτερ, νά σας παρακαλέσω νά 
εϋαρεστηθήτε νά μ.’ εξομολογήσετε . . . Μάλι
στα, νά μ’ ¿ξομολογήσετε . . . ’Αλλά μή έτοι- 
μάζεσθε νά αποχωρήσετε, κύριε ’Ιωάννη. Θά έ- 
ξομολογηθώ φανερά. Θά ομιλήσω μετά χαράς 
ένώπιόν σας . . . καί μάλιστα, μέ περισσοτέ- 
ραν εΰχαρίστησιν. ’Ας καθίσωμεν. . . θέλετε ;

Ήσθάνετο δ’ έαυτήν πλήρη πεποιθήσεως καί 
τόλμης. Είχε πυρετόν, άλλά τόν πυρετόν ¿κεί
νον οστις έπί τοϋ πεδίου τής μάχης δίδει εις 
τόν στρατιώτην ζήλον, ήρωίσμόν, καταφρόνη- 
σιν τού κινδύνου. Ή συγκίνησις έξ ής έπαλλε 
σφοδρότερου τοϋ συνήθους ή'καρδία τής Μπετ- 
τίνας ήτο συγκίνησις υψηλή καί εύγενής.Έλε
γε δέ καθ’ έαυτήν :

«θέλω νά άγαπώμα; ! Θέλω νά αγαπώ! θέ-
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λω νά είμαι ευτυχής ! Καί έπειδή αυτός δέν δύ- 
ναται νά έχγ θάρρος, έγώ πρέπει νά λάβω Οά:- 
ρος πρός όφελος καί τών δύο μας, έγώ πρέπει 
νά βαδίσω μόνη υψηλά έχουσα τήν κεφαλήν καί 
τήν καρδίαν ήρεμον πρός κατάκτησιν τοϋ έρω
τός μας, πρός κατάκτησιν τής ευτυχίας μας!»

Ή Μπεττίνα άπό τών πρώτων αΰτής λέξεων 
ήσκησεν έπί τε τοϋ εφημερίου καί τοϋ Ίωάννου 
τελείαν υπεροχήν. "Ελεγε καί δέν την διέκο- 
πτον. Ήσθάνοντο καλώς ότι ή ώρα έκείνη ήτο 
επίσημος,ένόουν οτι τό μ.έλλον νά συμβή θά ήτο 
οριστικόν, άμετάκλητον, άλλ’ούδέτερρς αυτών 
ήτο εις κατάστχσιν νά προίδν) . . . Έκάθηντο 
ευπειθείς, σχεδόν αυτομάτως, άναμένοντες, ά- 
κροώμενοι . . . Μεταξύ τών δύο έκείνων εκστα
τικών άνδρών ή Μπεττίνα μόνη ήτο ατάρα
χος . . . Μετά φωνής δέ καθαοάς καί σαφέ
στατα είπε :

—  Θά σας εΐπώ κατά πρώτον, πάτερ Κων
στάντιε, καί τούτο διά νά καθησυχάσω έντελώς 
τήν συνείδησίν σας, θά σας ε’.πώ ότι ήλθα έδώ 
μέ τήν συγκατάθεσιν τής αδελφής μου καί τοϋ 
γαμβρού μου. Είξεύρουν διατί έρχομαι, είξεύ- 
ρουν τί έρχομαι νά κάμω' καί όχι μόνον τό εί
ξεύρουν, άλλά καί το έπιδοκιμάζουν. Τώρα πλέ
ον συνενοήθημεν ή έχετε καμμίαν άντίρρησιν ; 
Λοιπόν ! μέ φέρει έδώ ή έπιστολή σας, κύριε 
Ιωάννη, ή έπιστολή σας,διά τής όποιας άναγ- 
γέλλετε εις τήν αδελφήν μου οτι δέν είμπορεΐτε 

! άπόψε νά έλθετε νά συμφάγωμεν, διότι είσθε 
ήναγκασμένος νά αναχωρήσετε άφεύκτως. Ή ε
πιστολή σας αύτή μού έχάλασεν όλα μου τά 
σχέδια... Τώ όντι άπόψε— μέ τήν άδειαν έννο- 
είται καί τής αδελφής μου καί τού γαμβρού μου 
— ήθελα μετά τό δεΐπνον νά σας πάρω νά ύπά- 
γωμεν εις τόν κήπον, κύριε Ιωάννη, νά καθίσω 
μαζί σας εί; έν θρανίον, — καί δέν είξεύρω πώς 
μου ήλθεν ή παιδαριώδης ίρεξις νά διαλέξω τήν 
Οέσιν, τώρα δά πρό ολίγου—έκεΐ λοιπόν ήθελα 
νά σας έκφωνήσω σύντομον λογύδριον, προητοι- 
μασμένον καί μελετημένον, τό είξεύρω σχεδόν 
άπ’ έξω, διότι άφ’ ότου λείπετε αότό και μόνον 
τό λογύδριον έχω εις τόν νούν μου.’Από πρωία; 
μέχρις εσπέρας τό έπαναλαμβάνω μέσα μου. 
Τούτο λοιπόν έσκόπευανά κάμω,έννοεΐτε δέ ότι 
ή έπιστολή σας . . . Έσκεφθην ολίγον καί είπα
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νά έκφωνήσω το λογύδριόν μου είς τον νοννόν 
σας καί Οά ήτο επάνω κάτω τό αυτό. Ήλθα 
λοιπόν,πάτερ Κωνστάντιε, νά σας παρακαλέσω 
νά εύαρεστηθήτε νά με ακούσετε.

—  Σάς άκούω έψέλλισεν ό έφή^έριος.
—  Είμαι,πάτερ μου,πλούσια, πλουσιωτάτη, 

καί νά σας είπώ ειλικρινής τήν αλήθειαν, τά α
γαπώ πολυ τά πλούτη μου, μ.άλιστα πολύ τά 
άγαπώ. Διότι εξ αιτίας των έχω ολν̂ ν αύτήν 
τήν πολυτέλειαν, ή τις σάς ό[Αθλογώ τήν άμαρ- 
τίαν μου —  βλέπετε έςομολογούμαι, καθόλου 
δέν με δυσαρεστεΐ. Με δικαιολογεί δε τό ότι 
είμαι άκόμη πολύ νέα, καί ίσως μ.έ τήν ήλικίαν 
θά ¡Αου περάσγ καί αυτό . . . ’Αλλά τέλος πάν
των τούτο δέν είνε καί πολύ βέβαιον. Με δικαι
ολογεί ακόμη καί τό εξής, δ.τι ναί μέν άγαπώ 
τά πλούτη μ.ου, διότι ένεκα αύτών έχω τόσας 
τέρψεις καί απολαύσεις, άλλ' ετι μάλλον διότι 
δι’ αύτών δύναμαι νά πράττω τό καλόν εις τον 
πλησίον ριου. Τά άγαπώ μ.ετά φιλαυτίας, άν 
θέλετε, ένεκα τής χαράς την οποίαν μοί προ- 
ςενεϊ ή τέρψις τήν όποιαν αισθάνομαι όταν δί
δω . .  . Τέλος πάντων πιστεύω ότι ή περιουσία 
μου δέν εΰρίσκεται εις πάρα πολύ κακάς χεϊρας 
εύρισκομένη εις τάς χεϊράς μ.ου. Λοιπόν ! πά
τερ, όπως σείς ώς ίερεύς έχετε τάς υποχρεώσεις 
σας, έχω καί εγώ ώς πλουσία τάς υποχρεώσεις 
μου.Πάντοτε έλεγα μ.όνη μου »Θέλω τον άνδρα 
μ.ου νά είνε πρό πάντων άξιος νά συμ.μερισθή 
τήν μεγάλην αύτήν περιουσίαν, θέλω νά είμ.αι 
βεβαία ότι θά κάμνι καλήν αύτής χρήσιν έν ΰσω 
θά είνε μαζί μ.ου, καί άφ’ού μ.είνη μόνος έάνπε- 
πρωται νά ΰπάγω εγώ πρώτη είς τον άλλον 
κόσμον». Ιναί άλλο τι έλεγα άκόμη. . . Έλεγα 
«Εκείνον όστις Οά γείνγ σύζυγός μου θέλω νά 
τόν άγαπώ !» Καί ιδού, πάτερ, πόθεν άληθώς 
άρχεται ή έξομολόγησίς μου. Είνε άνθρωπός τις 
ό όποιος άπό δύο ήδη μηνών προσεπάθησεν ό
σον ήδύνατο νά μέ το κρύψτ) οτι μέ άγαπά . . . 
’Λλλ’ ό νέος αύτός δέν αμφιβάλλω ότι μέ άγα
πά . .  . ’Ιωάννη, τί λέγεις, μ’ άγαπάς ;

—  Μάλιστα, είπεν ό ’Ιωάννης διά φωνής 
μόλις άκουομένης καί έχων κλειστούς τούς ο
φθαλμούς, ώς τις κατάδικος, «σάς άγαπώ!»

—  Άμ’ εγώ καλά τό εϊξευρα, άλλ' όπως 
δήποτε ήτο άνάγκη νά τάκούσω καί άπό τό 
στόμα σου. Καί τώρα, ’Ιωάννη, σέ έξορκίζω 
μή έκστομίσγς μίαν κάν λέξιν. "Ο,τι είπής εί
νε περιττόν, θά με κάμγ νά τα χάσω, θά μ.’ 
έμποδίση, νά αποτελειώσω ό τι έχω σκοπόν νά 
σε είπώ . Νά με ύποσχεθής οτι θά μ.είνη,ς 
αυτού όά ακίνητος καί άφωνος... Υπόσχεσαι;

—  Υ π όσχ ομ α ι.
Άλλ’ ή Μπεττίνα ήσθ άνετο έκλεϊπον τό 

θάρρος της, ή δέ φωνή της ΰπέτρεμεν. Άλλα 
μετά βεβιασμένης πως φαιδρότητος έπανέ- 
λαβε :

—  Πάτερ, πάτερ !, είπε πρός τόν γηραιόν 
εφημέριον, δέν θέλω βεβαίως νά ρίψω τό βάρος 
επάνω σας δι’ όσα έγειναν, ά λ λ ’ όμως καί σεϊς 
πταίετε ολίγον.

—  ’Εγώ πταίω !
—  Μάλιστα ! σείς,, τό επαναλαμβάνω, σείς 

πταίετε. . . Είμ.αι βεβαία ότι εξάπαντος Οά 
είπετε είς τόν Ίωάννην πολλά καλά περί εμού, 
παρά πολλά. Καί ίσως άνευ τούτου ούδέ καν 
θά έσκέπτετο. . . Συγχρόνως καί είς έμέ ¿λέ
γετε πολλά καλά περί τού Ίωάννου —  όχι 
βέβαια παρά πολλά, άλλ’ όπως δήποτε πολ
λά ! —  Τότε δέ εγώ τόσην είχα εμπιστοσύνην 
είς υμάς, ώστε ήρχισα νά τον παρατηρώ καί 
νά τον εξετάζω μετά περισσοτέρας προσοχής. 
’Ήρχισα νά τον άντιπαραβάλλω πρός εκείνους, 
οΐ όποιοι άπό ενός έτους μέ ζητούν. Μ’ έοάνη 
δέ οτι κατά πάντα τρόπον ήτο πολύ άνώτερος 
εκείνων. . . Τέλος συνέβη ημέραν τινά. . . ή

άλλον εσπέραν τινά. . . πρό τριών έβδομά- 
ων, τήν παραμονήν τής άναχωρήσεώς σου, 

'Ιωάννη, παρετήρησα οτι σέ ήγάπων. Ναί, ’Ι
ωάννη, σέ άγαπώ ! . . . Σέ έξορκίζω, 'Ιωάννη, 
νά μή είπής λέξιν. . . μή κινηθής. . . μή με 
πλησιάσεις. . . ΙΙρίν έλθω εδώ έκαμ,α μεγάλην 
προμήθειαν θάρρους'άλλά τώρα δέν έχω πλέον, 
ώς βλέπετε, τήν προτέραν μου ήρεμίαν. Άλλ’ 
έχω άκόμη κάτι τι νά σας είπώ. . . καί μάλι
στα τό σπουδαιότατον, ’Ιωάννη, άκούσατέ 
μου. Δέν θέλω νά αρπάξω άπό τά στόμ.α σου 
άπόκρισιν διά τής βίας. Είξεύρω οτι μέ άγα
πάς. . . Έάν μέλλη,ς νά με νυμφευθής δέν θέ
λω νά το κάμνις μόνον έξ έρωτος, άλλά άφ'ού 
καλώς σκεφθής. Δεκαπέντε ημέρας πρό τής ά
ναχωρήσεώς σου μ.ετά τόσης επιμονής άπέ- 
φευγες πάσαν μετ’ εμού συνάντησιν καί συνο- 
μιλίαν, ώστε δέν ήδυνήθην νά φανώ παός σέ ο
ποία άληθώς είμαι. Καί ίσως έχω τινά προ
σόντα τά όποια είνε είς σέ άγνωστα. . . Ίω-
, * Ε '  τ »*·/οιννη, ειςευρω τ·. εισκι, ειςευρω τας υττοχρεω- 

σεις μου έάν γείνω σύζυγός σου καί θά είμαι 
όχι μόνον σύζυγος αγαπητή καί προσφιλής, 
άλλά καί γενναία καί σταθερά. Όλον σου τόν 
βίον τόν είςεύρω, ό νοννός σου μοί τον διηγή- 
θη. Είξεύρω οιατί είσαι στρατιώτης, είξεύρω 
ποια καθήκοντα, ποίας Ουσίας δύνασαι νά διί- 
δη,ς έν τώ μ.έλλοντι. . . 'Ιωάννη, μ.ή άμφιβάλ- 
Αεις, ποτέ δεν Οά έπιχειρήσω νά σε άποτρέψω 
άπό τό καθήκον, άπό οΐαν δήποτε θυσίαν. Τό 
μόνον διά τό όποιον θά ήδυνάμ.ην νά σε ψέξω 
θά ήτο ή σκέψις —  καί βεβαίως θά σοι έπήλ- 
θεν αύτή ή σκέψις —  ότι δηλαδή θά σε ύπε- 
χρέωνον νά παραιτηθής τού στρατιωτικού 
σταδίου. Ποτέ! ποτέ ! άκούεις, ποτέ δέν Θάσε 
ζητήσω τοιούτον πράγμα. . . Μία νέα γνωστή 
μου τό έκαμε, καί έκαμε πολύ κακά. . . Σέ 
άγαπώ καί σε θέλω τοιούτον οποίος είσαι."Ισα
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ίσα μ,άλιστα έπειδή ζής άλλοις πως καί καλλί
τερα τών άλλων οί όποιοι μ'έζήτησαν, δι’ αύτό 
καί σέ προτιμώ. Όλιγώτερον Θάσε ήγάπων, ί
σως ίσως καί δέν θά σε ήγάπων καθόλου —  άν 
καί θά μ.οι ήτο πολύ δύσκολον —  έάν ήθελες 
νά ζής όπως ζώσιν έκεΐνοι τούς οποίους δέν ή- 
θέλησα. . . Όταν θά δυνηθώ νά σε άκολουθήσω, 
θά σε άκολουθήσω,καί όπου καί άν είσαι σύ, έ- 
κεΐ θά είνε καί τό καθήκον μου οπού καί άν εί
σαι σύ, έκεϊ θά είνε ή εύτυχία μου. Καί έάν 
έλθγ ή ημέρα καθ’ ήν δέν θά ουνηθής νά με πα
ραλαβή; μαζί σου, ή ήμέρα καθ’ ήν θά άναγ- 
κασθής νά ΰπάγη,ς μόνος, υπόσχομαι, ’Ιωάννη, 
ότι τήν ημέραν εκείνην θά φανώ γενναία, διά 
νά μή γείνω άφορμ,ή νά άποβάλης τήν γενναι
ότητά σου. Καί τώρα, πάτερ, δέν άποτείνομαι 
πρός αύτόν, πρός ύμ.άς άποτείνομαι . . . θέλω 
σεϊς νά άποκριθήτε . . . όχι ούτος. . . Είπατε, 
έάν με άγαπά καί μένομίζη άξίαν του, είνε δί
καιον νά τιμωρηθώ τόσον σκληρώς ένεκα τής 
μεγάλης μ.ου περιουσίας ; . . . Είπατε . . . ύέν 
ποέπει νά συναινέσν) νά γείνη σύζυγός μου ;

—  ’Ιωάννη, είπε σοβαρώς ό γηραιός ίερεύς, 
νυμ,φεύσου την . . . είνε καθήκον σου . . . καί 
θά εύτυχήσγ,ς.

Ό 'Ιωάννης έγερθείς ήλθε πρός τήν Μπεττί- 
ναν καί περιπτυσσόμ.ενος αύτήν έπέθηκεν επί 
τού μ.ετώπου της τόν πρώτον άσπασμ.όν.

Ή δέ Μπεττίνα άποσπασθεϊσα έλαφρώς τών 
χειρών του, έξηκολούθησεν άποτεινομένη πρός 
τόν ιερέα :

—  Καί τώρα,πάτερ Κωνστάντιε,θά σας ζη
τήσω κάτι τ ι . . . "Ηθελα . . . ήθελα . . .

—  Ήθελες ; . . .
—  Σάς παρακαλώ,πάτερ Κωνστάντιε,νά με 

άσπασθήτε καί σεϊς.
Καί ό γηραιός τήν ήσπάσθη είς άμφοτέρας 

τάς παρειάς ώς πατήρ, μεθ’ ό ή Μπεττίνα 
προσέθηκε :

—  ΙΊολλάκις, πάτερ, μ' εϊπετε ότι ό ’Ιωάν
νης ήτο κάπως καί υίός σας,—  καί έγώ τώρα, 
τί λέγετε, δέν θά είμ.αι κάπως κόρη σας ; Καί 
θά έχετε τότε δύο τέκνα' έτελείωσε καί αύτό !

Μετά ένα μήνα, τή 12 Σεπτεμ.βρίου,περί τήν 
μεσημβρίαν,ή Μπεττίνα ένδεδυμενη άπλουστά- 
την νυμ,φικήν στολήν, είσήρχετο είς την εκκλη
σίαν τού Αογγεβάλ, έν ώ ή μουσική τού {^“συν
τάγματος τού πυροβολικού ¿παιάνιζε χαρμοσύ- 
νως ύπό τούς θόλους τής παλαιάς έκκλησίας.

Ό  Νανσϋς Τούρνερ έξη,τήσατο νά τύχη, τής 
τιμής νά κρούση, αύτός τό μ-έγα όργανον κατά 
τήν έπίσημ.ον ταύτην τελετήν' λέγομεν τό μέ- 
γα οργανον, όιότι τό μικρόν καί εύτελές έκεϊνο 
τής έκκλησίας άρμόνιον είχεν έςαφανισθή. Μέ- 
γα όργανον οΰ οί σωλήνες άπήστραπτον,ΐστατο 
ev τή ώρισμ.ένγ θέσει τού ναού, δώρον προσενε-

χθέν ύπό τής μις Πέρσιβαλ πρός τόν πατέρα 
Κωνστάντιον.

Ό γηραιός έφημέριος έτέλεσε τήν λειτουρ
γίαν. Ό ’Ιωάννης καί ή Μπεττίνα ήσαν πρό 
αύτοΰ γονυκλινείς,έκεϊνος δέ εύλογήσας αύτούς 
έστάθη έπί τινα ώραν άνυψωμ.ένας εχων πρός 
τόν ουρανόν τάς χεΐρκς καί επικαλούμενος έξ 
όλης ψυχής τήν θείαν χάριν έπί τάς κεφαλάς 
τών δύο του τέκνων.

Τότε δέ τό όργανον έξέχεεν αύτόν έκεΐνον τόν 
ρεμβασμόν τού Σοπέν, όν ή Μπεττίνα είχε παί- 
ςη ότε πρώτον ε’ισήλθεν είς τήν μικράν έκείνην 
τού χωρίου έκκλησίαν,ένθα έμελλε νά καθιερωθή 
ή έν τώ β ίφ  εύδαιμονία της.

Ή Μπεττίνα έκλαυσε κατά τήν περίστασιν 
ταύτην.

ΛΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 

Α ί  Θϊ\6αι.

Ούδεμία πόλις τού άρχαίου κόσμου δύναται 
νά έπιδείξή, καί σήμερον άκόμη, τοσούτον έκ 
τής άλλοτε λαμπρότητάς της, όσον αί άνά τήν 
Αίγυπτον Θήβαι. Όπου τό πάλαι ϋψούτο ή 
παλκιά των αντίζηλος Μέμφις δέν βλέπεις πα- 
οά μόνον μίαν άχανή νεκρόπολιν. Όπου ήκμα- 
ζεν ή Βαβυλών δέν μ.ένουν εί μή άμορφοι σωροί 
έρειπίων. Τήν ύπαρξιν τής Νινευή μ.αρτυρούσι 
μ.όνον τά τεθαμμένα παλάτια. Έκ τής αύτο- 
κρατορικής ’Ρώμης δέν έπέζησαν πολλά πράγ
ματα. Τό πολυτελές Βαγδάτιον έκπεσόν κατήν- 
τησε πενιχρά έπαρχιακή πόλις, καλύπτουσα 
τά ήρειπωμένα άνάκτορα τών δεσποτών τής 
Ανατολής. Πού είναι αί άγέρωχοι οίκοδομ.αί 
τού Κωνσταντίνου έν τή τού κράτους πρωτευ- 
ούση ; Πού τά αίγλήεντα τεμ.ένη τού Τιμούρ 
έν Σαμ.κρκάνδη ; Παντού άλλού τά ίχνη τής 
πάλαι δόξης ή παρεσύρθησαν ύπό τού ρεύματος 
τού χρόνου, ή παρεμορφώθησαν άπό τά μνημεϊα 
τών υστέρων έποχών, α’ίτινες ’ίδρυσαν έπ’ αύ
τών νεώτερα δημιουογήμ.ατα, είς τρόπον ώστε 
δέν δυνάμεθα ν' άνακαλέσωμεν πλέον τήν δόξαν 
έκείνην είς τήν ζωήν είμή διά ίσχυράς τίνος 
φαντασίας. Μόνον έν Θήβαις είμπορεΐ τις νά 
ζήσ-ρ έτι άπαξ έν τώ μέσω τού πρό τρισχιλίων 
ετών μ-εγαλείου, άνεπηρέαστος άπό τάς μεταβο- 
λάς τού μεταξύ χρόνου καί άπό τήν νέαν ζωήν 
τού ένεστώτος.

Ούδείς τών πολλών ναών έν Θήβαις έξηφα- 
νίσθη όλοτελώς' τινές αύτών διατηρούνται σχε
δόν άκέραιοι. Πολλοί τών βασιλικών καί ιδιω
τικών τάφων, πρό τής προσελάσεως τών περιη
γητών, έφερον νεουργή όψιν,μ,έ χρώμ.ατα ώς έάν 
ήσαν χθεσινά. Μ’ ολας τάς έπ’ αιώνας ταραχάς, 
αΐτινες προοιωνίσαντο τήν άσσυριακήν κατά-
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κτησιν, μ’όλην τήν άφειδή λεηλασίαν Άσσουρ- 
βάν-χαβάλ τού άξιου έγγονού του Σεναχη- 
ρείμ, μ’ 6λην τήν μανιώδη άσωτείαν του Καμ- 
βύσου, τον εικονοκλαστικόν φανατισμόν τής 
πρώτη; έκκλησίας,τήν βαρβαρότητα τοΰ σκαι- 
ού και άφιλοκάλου Τούρκου, αί Θήβαι ύφί- 
στανται ακόμη .Ή καλλονή αυτών μάλις-α έπέ- 
ζησεν έτι ενός εχθρού χειροτέρου τών άνωτέρο», 
έπέζησε τού ίδιοτελοΰς καί ματαιόφρονο; πε- 
ριηγητού των νεωτέρων χρόνων, όστι; κατα
στρέφει έν μνημεΐον τής ιστορία; τού κόσμ.ου, 
μ.ίαν δέλτον τής παλαιά; ΙΙίστεως, όπως ά- 
παγάγη μεΟ’ εαυτού ολίγα τινά ιερογλυφικά, 
ά όέν όύναται νά έννοήση. Σελίδα; ήδύνατό τι; 
νά πληρώση διά τής ελεεινής ιστορία; τών κα
κίστων τούτων λυμεώνων. Ούτω περιηγήτριά 
τ ι; διέταξε τόν διερμηνέα της ν’ άποκόψη τήν 
κεφαλήν τού ’Ιωσήφ, ώ; έξέλαβεν αυτήν έκ τή; 
μόνης ζωγραφίας τής παριστώσης τήν άφιξιν 
σημιτική; οικογένειας εν Αιγύπτιο' άλλοι τυμ
βωρύχοι είσελΟόντε; νύκτωρ κατηδάφισαν άνα- 
γεγλυμμένον τοίχον, οπω; κλέψωσι τήν μόνην 
γνωστήν μορφήν, τήν είκονίζουσαν τήν σύζυγον 
αρχηγού τίνος έκ τή; γής των αρωμάτων. Άμ- 
φότερα μνημεία ανεκτίμητα ιστορία; καί εθνο
λογίας. 'Αλλά παρά τήν λύσσαν τών κατα
χτητών καί τήν καταστρεπτικήν δραστηριότη
τα τών άναοχαιολογήτων "Αγγλων, διότι ούτοί 
εΐσιν ή χειριστή βλάβη, άπεδείχΟη έν Θήβαις, 
ότι οΰδ'αύτή ή ογκώδης άρχιτεκτονική τή; Λί- 
γύπτου ισχύει ν' άνθέξη εί; τάς άρνητικώ; έρ- | 
γαζομένα; δυνάμεις τή; φύσεο»;. Τό νιτρώδε; 
έδαφος υποσκάπτει βραδέως τά; βάσει; τών 
πελωρίων στηλών τού Έλ Καρνάκ, όπερ μέλ
λει νά καταρρεύσγ ώ; ύπό κλονήσεω; σεισμού 
εις συγκεχυμένα ερείπια. Άλλ’ ή τελική αΰτη 
καταστροφή τού μεγίστου τών ναών δέν επέ
στη είσέτι. Είσέτι όυνάμεθα νά Οαυυ.άσωαεν % * 1 την πάλαι τή; πρωτευούση; μεγαλοπρέπειαν,
έν τοϊ; ήσύχοις αυτού Οαλάμοις τοϊς μήπω πα- 
τηΟεϊσιν ΰπό τή; αγέλης τών ίεροσύλων. ’Ή, 
έτι μάλλον. δυνάμεΟα νά μετενεχΟώμεν εί; τό 
παρελθόν, κατερχόμενοι, διά τού βραχώδους 
βάθους τή; πρό; δυσμά; σιγηλής κοιλάόος, εί'; 
τινα ολιγοφοίτητον βασιλικόν τάφον, επί τών 
τοιχών τού οποίου μαρμαίρουσιν έτι αί μυστη
ριώδεις εικόνες, αί παριστώσαι τά; περιπετεία; 
τή; ψυχής έν τώ κόσμω,τώ επέκεινα τού τάφου

ΊΤ άρχή τής κτίσεως τών θηβών είναι σκο
τεινή. Άνομοίω; πρό; τήν Μέμφιδα ή μεσημ
βρινή αυτής άντίπαλος ηύξήθη εί; ήγεμονεύου- 
σαν πόλιν ή ρέμα καί βαθμιαίοι;. Ιίερί τά τέλη 
τής σκοτεινή; έποχής τή; σημαινομένης διά 
τή; ηγεμονία; τών Χανί;, προήλθεν έν τή άνω 
χώρα οικογένεια βασιλέων έχόντων έδραν των 
τάς Ηήβας.

Κ α τ 'ά ρ χ ά ; ήσαν ά π λώ ; εύπατρ ίδα ι. Ε ίτα  ε ί;

έξ αυτών άνεδείχθη βασιλεύς έγχώριος, καί οί 
διάδοχοι τούτου κατέκτησαν τήν όλην έπί τή; 
Αίγύπτου κυριαρχίαν. Ούτοι ήσαν οί ήγε&όνε; 
τή; ένδεκάτης δυναστείας. Πρέπει νάέβασίλευ- 
σαν πρό τής έποχής τού Αβραάμ, πιθανώς αιώ
να; τινά; πρό αυτού. 'Αλλά τούτο δεν είναι 
άκόμη βέβαιον τόσον σκοτεινή διατελεϊ ή πρώ
τη χρονολογία τή; Αίγύπτου !

Τοιουτοτρόπως μικρά επαρχιακή πόλις εγέ— 
νετο ή πρωτεύουσα τή; Αίγύπτου, οΰχί διά τής 
μεμελετημ.ένης εκλογής, ώς έν τή συνετή προ
τιμήσει τής τοποθεσίας τή; Μέμ-φιδος ύπό Μα- 
νίς, άλλα διά τήν συμβάσαν επιτυχίαν. Ή θέσι; 
ήτο κατάλληλος διά μεγαλόπολιν, άλλα πο
λύ μακράν πρό; νότον, ώ; διά κέντρον κυβερ- 
νήσεως, καί πλησιεστέρα πρό; τ’ άσφαλή τής 
Αιθιοπία; ορικ μάλλον, παρά πρό; τά ευπρόσ
βλητα σύνορα, τά πρός τό βορειοανατολικόν 
καί βορειοδυτικόν τής χώρας.

Τετρακόσια καί πλέον ποτάμια μίλια νοτί- 
ως τού Καίρου καί τής Μέμφιδος ή κοιλάς 
τού Νείλου εκτείνεται πρός άνατολάς, σχημα- 
τίζουσα εύρύ άμ.φιθέχτρον δριζόμενον ΰπό τών 
έν άποστάσει όρέων ενώ πρό; δυσμάς τό αύτό 
βραχώδες προτείχισμα άφού έγγίση σχεδόν τόν 
ποταμ.όν, απομακρύνεται πάλιν άποτελούν στε- 
νότερον ημικύκλιον. Άνομοίω; πρός τ’ ομαλόν 
έρημότειχο; τού λοιπού τού Αίγύπτου, τό δυ
τικόν όρος άνέρχεται όξυκόρυφον εις τό σπάνιον 
ύψος χιλίων διακοσίων ποδών, καί εις έν σημεϊον 
κόπτεται άποτόμω; έ’ω; κάτω, άποτελούν άπό- 
κρημνον βράχον. Ή εκατέρωθεν τού ποταμού 
θέα έξαίρεται διά χαρακτηριστικών άσυνήθων 
τή χώρα. Σπανίω; άπαντώμεν έν Αίγύπτω τό
σον εύρεΐχν πεδιάδα περικυκλουμένην ΰπό όρέων, 
καί ούδέποτε βλέπομεν οξείας κορυφάς έγγύς 
τή όράσει,άν καί υπάρχουν πολλαί άσημαντό- 
τεραι έκτάσει; μ’ έν βραχώδες τείχισμα έν τή 
όμιχλώδει άποστάσει. Ούδ'εν μνημείον έγείρε- 
ται έπί τών παρόχθιων τού ποταμού, έκτός τού 
ναού τού Έλ Ούκσοϋρ, (Λουξόρ) διαπρεπούς 
διά τά; μακράς σειράς τών στηλών του. Έν ά- 
πόπτω διακρίνομεν άλλου; μεγάλους ναούς" τά 
φρουρειοειδή προπύλαια τού Έλ Καρνάκ, τό 
ήρειπωμένον Ραμσεϊον , τόν πελώριον κίονα 
τής Μεδηνετ-Χαβαύ, κηριθροειδώς τετρημένους 
ύπό τών εισόδων τών τάφων. Τό μέγεθος τών 
μνημείων τό καταλαμβάνομε·; μόνον όταν τά 
πλησιάσωμεν τόσον, ώστε αί — αρ'αύτά τυχαίω; 
βοσκόμεναι κάμηλοι νά μάς χρησιμευσωσιν ώ; 
γνωστόν μέτρον πρό; έκτίμησίν των.Αλλά στε
ρούνται τού έπιβλητικού μεγαλείου, όπερ έμ- 
πνέουσιν αί κατά πρώτον όρώμεναι πυραμίδες 
μάλλον διά τήν περιστοιχούσαν αύτάς όμαλο- 
τητα παρά διά τάς διαστάσεις των.

Έάν ή θέσι; τών Θηβών είναι ήττον ποοτε- 
ρηματική ώ; πρό; τά εργα τών άνθρώπων, είναι
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ομω; πολύ γραφικωτέρα καί ώραιοτέρα άπό 
τήν τής Μέμφιδος'διότι κέκτηται τά θέλγητρα 
τής τ’ εύμορφία; τών γραμμών καί τού εύπερι- 
λήπτου τών εκτάσεων. Άμφότερα έςαιρέσεις 
τών κανόνων τή; αιγυπτιακή; χωριογραφία;. 
Αέν στερείται τό προτέρημα τού μεγάλου ποτα
μού, όστι; έδώ εύρύνεται ύιά νησίων καί παρου
σιάζει μ.ακρά ρεύματα ορμητικών ΰδάτων."Εχει 
πλουσίαν κατά τούς χρωματισμού; σκηνογραφί
αν, εί; τό βάθος τής όποια; προκύπτει σοβαρά 
ή βραχώδης σειρά τών ερήμων όρέων, καί έχει 
ταύτα πάντα ύπό τό φώ; ουρανού πολύ κυανό- 
τερον παρ’ ότι γνωρίζει ή βορειοτέρα Αίγυπτος. 
Ούτως ώστε, όπως έν Μέμ.φιδι αί πυραμίδες, 
ούτως έν Θήβαις μ.άς κατακυριεύει ή ώραιότης 
τής σκηνογραφίας. Δέν θαυμάζομε·; λοιπόν έάν 
οί παλαιοί Αιγύπτιοι, έπί τών ημερών τής μο
ναρχικής εξουσίας, προετίμων το ίδιον εαυτών 
άστυ πάσης άλλης πόλεως, εντός τής όποιας ή- 
δύνατο μ.έν νά κεΐται εύσκοπώτερον ώ; πρόςτην 
έπιτήρησιν τής χώρας, όχι όμως καί ώ; πρός 
τήν άνάπαυσιν,καί έννοούμεν ότι ήρέσκοντο νά 
κατοικούν έν τώ ώραίω τούτω κύκλω όπου τά 
πέριξ όρη άπέκλειον τρόπον τινά τόν άνθρωπον 
άπό τού όπισθεν αυτού κόσμου, ώς έν άθορύβω 
όάσει.

Αί θήβαι, ώ; πάσα αιγυπτιακή πόλις εί- 
χον έν πολιτικόν καί έν θρησκευτικόν όνομα" 
ώνομάζοντο Άπιοϋ »πόλις τών θρόνων» τούθ' 
όπερ μ.ετά τού άρθρου τ’ ή τά, έγίνετο Τά 
Άπιοϋ, κ’ έταυτίσθη ύπό τών Ελλήνων μ.έ 
τό όνομ.α τής περίφημου των πόλεως τών θη
βών. Θρησκευτ ικ.ώς έκαλούντο Νου-Άμών, «ή 
πόλις τού Άμ.ών,» τού θεού τών Θηβών, ή α
πλής Νού ο ή Πόλις» καί Νου-ά «ή Μεγαλό- 
πολιςο.Έν τοϊς όνόμασι τούτοις άναγνωρίζο- 
μεν τά Νω-Άμών καί Νώ τής Γραφής.

Περί τά 1600 π.X. Θηβαίος βασιλεύς άνε
δείχθη κυβερνήτης τού κράτους τής Αίγυπτου, 
άπ’ αυτού δ’ ήοξατο ή δεκάτη όγδοη δυνα
στεία. Οί ταύτης βασιλείς, ώς καί ή τής δέ
κατης ένατης καί εικοστής δυναστείας, ή, 
δυνάμεθα νά εϊπωμεν,οί βασιλεΐ; τής αιγυπτι
ακής αυτοκρατορίας,είχον τάς Θήβας ώς πρω
τεύουσαν των. Τόσον οί ναοί οσον καί οί τάφοι 
μαρτυρούν περί τής αίγλης τής έποχής ταυ- 
της, ήτις δέν ήτο μέν ή εύτυχεστέρα, αλλά 
τουλάχιστον ή λαμπροτέρα έν τή ιστορία τή; 
Αίγύπτου.

Κατόπιν ήλθεν ή παρακμή.Διηνεκεΐ; έν τώ 
έξωτερικώ πόλεμοι,δυσαρέσκεια·, έν τώ έσωτε- 
κώ καί ή διοίκησι; ασθενών βασιλέων έπήνεγ- 
κον τήν πτώσιν τής αύτοκρατορία;"καί ή με
γάλη πόλις δέν ήτο πλέον ή διαρκή; έδρα τής 
κυβερνήσεως, άν καί οί Βιαχειριζόμενοι αυτήν 
συνεισέφερον πρός καλλωπισμόν τών ναών 
μάλλον ή άναλόγως τής όλονέν μειουμένηί

σχύος.Κατ’αύτού; έτι τούς ομηρικούς χρόνου;, 
ύστερον άφού ή καταστρεπτική τή; παρακμή; 
χειρ έβάρυνεν αύτάς έπί τρεΐ; αιώνας, αί Θή- 
βαι ήσαν ή μεγίστη πόλις έντό; τού γεωγρα
φικού όρίζοντο; τοΰ ποιητού, τόσον διά τήν 
των άγαθών περιουσίαν,όσον καί διά τήν μεγά- 
λην πληθύν τών πολεμικών αύτή; αρμάτων, ά- 
τινα τότε ήσαν τά νεύρα τού πολέμου. Δύο 
σχεδόν αιώνας μετά ταύτα ό προφήτη; Ναούμ 
έγραψε ζωηράν περιγραφήν τών θηβών καί τών 
προσόδων της. Έν τώ χωοίω τούτω τή; Γρα
φή; όπου καί μόνον άπαντά τό όνομα Νω-Ά
μών, ό προφήτη; έπιτιμά τήν Νινευή, επισεί
ων αύτή τήν τύχην μιά; άντιπάλου, ήτις κατ’ 
ούδέν έλαττουμένη εκείνης, ύπέστη πρό μικρού 
έτι τήν λεηλασίαν τού Άσσυρίου. (Ναούμ III, 
8.9). Μήπως σύ είσαι καλλιτέρα παρά ή Νω- 
Άμών, λέγει, «ή κατοικούσα έν ποταμοΐς, ΰ- 
δωρ κύκλω αυτής, ής ή άρχή θάλασσα (ό Νεί
λος) καί ύδωρ τά τείχη αυτής καί Αιθιοπία 
ισχύς αύτής καί Αίγυπτος; καί ούκ εστι πέρας 
τής φυγής αύτής καί Λίβυε; έγένοντο βοηθοί 
αύτής;»

Έπειτα άκολουθεϊ ή θλιβερά άφήγησις τής 
λεηλασίας, ή αμείλικτος σφαγή, ή άπεμπώλη- 
σις, ή αιχμαλωσία καί αύτών τών έγκριτοτά- 
των κατοίκων (στιχ.10). Ό  Άσσουρβανχαβάλ 
παρέχει ήμΐν τήν αυτήν ιστορίαν εις γνήσιον 
βασιλικόν άσσυριακόν ύφος. Διηγείται πώς αί 
Θήβαι ΰπέστησαν τήν τύχην δορυαλώτου πό- 
λεως, πώ; οί νικηταί άπήγαγον χρυσόν, άργυ- 

1 ρον. τιμαλφείς λίθους, πολύτιμα υφάσματα, 
ίππους, τούς θησαυρούς τών άνακτόρων, άνα- 
ρίθμητα λάφυρα, άνδρας, γυναίκας, έργα γλυ
πτικής, μετακομίσαντε; πάντα εί; Νινευή.

| Ταύτα συνέβησαν περί τά 666 ή 665 π. X .—  
Πριν ή ό αιών συμπληρωθή ύπέστη ή Νινευή 
τήν αύτήν τύχην.

Άπό τής μεγάλης ταύτης συμφοράς δέν ά- 
νέκυψαν αί Θήβαι ποτέ πλέον. Αλλεπάλληλοι 
βασιλείς προσεπάθησαν νά έπιδιορθώσωσι τά 
συντετριμμένα οικοδομήματα της, άλλά Καμ- 
βύσης ό ΙΙέρσης κατακτητής, έπανέλαβε τήν 
έκδίκησιν τών Άσσυρίων, καί μ’ όλην τήν μέ
ριμναν τών πρώτων Ελλήνων βασιλέων,αί Θή- 
βαι έσχον τήν άτυχίαν νά χρησιμεύσωσι δίς ώς 
κέντρον έπαναστάσεως κατά τών Πτολεμαίων. 
Περί τά τέλη τής βασιλείας τού Φιλοπάτορος 
ίδρύθη έν Θήβαις άνεξάρτητος δυναστεία, ήτις 
όμως κατελύθη ύπό τού Επιφανούς. Οί Θηβαίοι 
έπανέστησαν έτι άπας εναντίον τού Ααθύρου. 
Ή πατριωτική μερί; προέταςε τήν τελευταίαν 
αύτής άντίστασιν έν τψ παλαιφ άστει. Ή πό
λις ύπέμεινε τριετή πολιορκίαν, άλλ’ έπί τέ
λους έκυριεύθη, καί ό νικητή; βασιλεύ; έχρή- 
σατο αύτή κατά τήν άπανθρωπίαν τής καρ- 

I δίας του. Αύτό υπήρξε τό τέλος τής πόλεως
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τώ ν  θρόνων, ή τ ις  Ικ το τ ε  ά ντιπροσωπεύετα ι ^.ό
νον ύπό χω ρ ίω ν διεσπαρμένων περί το υ ; ναούς.

Ή  τελ ε ία  παρακμή τώ ν  Θ ηβών προ τνϊς 
π τώ σ εω ς  τή ς  ε ίδω λολα τρεία ς , καί ή άπόστασις 
ή τ ις  ¿χώριζεν αύ τή ν άπά έκάστην τω ν  τελ ευ - ι 
τα ίω ν  α ν τ ιζή λ ω ν  τη ς  προεφύλαξαν τ ά  μνημεία | 
αυ τής άπό τό  νά χρησιμευτούν, καθώς τ ά  τή ς  
Μέμφιδος, όις οικοδομική ϋλη, αλλεπαλλήλων 
πρωτευουσών. Το ιου το τρόπ ω ς κ α τά  τ ό  ποώ τον 
ήμισυ του  παρόντος αίώνος ή θέα του  τόπου 
δεν θά η  το  πολύ διάφορος, ήν παρουσίαζεν ό τε  
ό Π τολεμ α ίο ς  Λάθυρος έξήλαυνεν έξ αύτοΰ τά  
φιλέκδικη τ ικ ά  του  σ τρ α τεύ μ α τα . Ή  σμικρο- 
δραστηριότης του  άμαθούς περιηγητοΰ , οσ τις  · 
ε ρ γά ζε τα ι ώ ;  ό μυς καί ό σκώληξ, έπροξένει 
πλείονα φθοράν ή πάσα άλλη  φυσική δύνααις, 
καί π εντή κοντα  ε τη  συστημ α τικής συλήσεως 
υπήρξαν μάλλον βλαβερά, παρά ή παροδική 
τω ν  κ α τα κ τη τώ ν  μανία . Μ ολα τα ύ τα  π ά ντα  
σχεδόν τ ά  μ εγά λα  οικοδομήματα είναι άκόμη 
όρθια, καί άκόμη δυνάμεθα νά παρακολουθή- 
σωμεν τη ν  συνέχειαν τώ ν  εικόνων έν το ΐς  βα
σ ιλ ικ ο ί; τά φ ο ι;.

Έ κ  π ά ντω ν  τώ ν  ναών τ ή ;  Α ίγυ π το υ , 1ν οΰχί 
τού  κόσμου, τό  προ ; τό  άνα τολικόν αύ τώ ν μέ
ρος κύριον οικοδόμημα τώ ν  Θ ηβών, καλούμε- 
νον νύν ό ναός τού  Έ λ  Καρνάκ, είναι πιθανώς 
ό μ έγ ισ το ς , βεβαίως ό δαπ ανηρότα τος. 7Η τον 
αφιερωμένος τ ώ  Αμ.ών—ρά, καί ή το ν  ό κεντρ ι
κός βωμός τή ς  Α ίγύ π του  καθ’ όλην τη ν  διάρ
κειαν τή ς  αυτοκρατορίας.

Φ ιλόπονος τ ις  λόγιος έκ Γερμανίας, ό ϋ 1' 
Ό ίϊιηίίΦεη έδημοσίευσεν ώραΐον σχέδιον τή ς  
όλης οικοδομής μέ τούς π ερ ιστο ιχούντας αυ
τή ν  μικροτέρους ναούς, σημείωσα ; τά ς  ά λλε- 
παλλήλους προσθήκας δ ιά  διαφερόντων χρω
μ ά τω ν . Έ κ  τή ς  παραστάσεω ; τα ύ τη ς  φαίνε
τα ι ,  ό τ ι άπύ τή ς  δω δεκά τη ς δυναστείας μέχρι 
τώ ν  Ε λ λ ή νω ν  βασιλέων, κ α τά  δ ιά σ τη μ α  δύο 
χ ιλ ιά δω ν  καί επέκεινα ε τώ ν , δυνάυ,εθα νά δ ια - 
κρίνωμεν τά  έργα είκοσιτεσσάρων περιόδων, ών 
έ ξ  φέρουσι τη ν  σφραγίδα ολοκλήρων βασιλικών 
οίκων, ενώ α ί δεκαοκτώ  άντιπροσωπεύουσιν ά - 
πλάς βασιλείας ση μ αντικά ; κυρίως δΓ  άς έ -  
ποίησαν μ εγά λα ; προσθήκας.

Ούδείς μ εγα ; καθεδρικός ή  μοναστηριακός 
ναός παρουσιάζει ήμΐν τόσον μακράν άλλεπ άλ- 
ληλον εργασίαν κα ί ιστορ ίαν τόσον συνεχή .Έ ν 
τ ώ  ναω  τού  Έ λ  Ιναρνάκ δεν έχομεν μ,όνον τούς 
ρυθμούς π ολλώ ν εποχών καί τη ν  καλλαισθη- 
σίαν μοναρχών διαφόρου κ α τα γω γή ς , ά λλά  καί 
έκαστον μέλος τή ς  αχανούς οικοδομής είναι 
έπ ιγεγραμμένον, ένδοθεν καί έξωθεν, μέ θρη
σκευ τικά ; παραστάσεις καί ισ τορ ικά ; σκηνά’ς, 
μέ ξη ρά ; έξεικονίσεις τή ς  πρός τούς θεούς λα
τρείας καί αέ ζω η ρ ά ; εικόνας μεγάλων νικών, 
π ά ντω ν  έπεςηγουμένων δ ι’έπιγραφών. Λέν είναι

μόνον ναός, άλλά και άρχεΐον ιστορικών έγγρα
φων. Έδώ έχεις τόν μακρόν κατάλογον τών 
κατακτήσεων τού Σχισάκ, έν ώ μνημονεύονται 
αί Λευϊτικαί τού Ισραήλ πόλεις καί οί δυνα
τοί τού ’Ιούδα. Έδώ τήν ετι παλαιοτέραν συν
θήκην Ραμσή τού IV μετά τών Χιττιτών, τού 
πρό πολλού λησμονηθέντος καί σήμερον μόλις 
άναδυομένου έκ τής λήθης έθνους, τό όποιον 
πάλαι ποτέ έμερίσθη έπιτυχώ; έξ ίσου μετά 
τής Αίγύπτου τό κράτος τής ’Ανατολής.Ταύτα 
είναι μόνον μικρά δείγματα τών πολυτίμων 
εγγράφων τών καλυπτόντων τού; τοίχους τού 
ναού. "Ετι πλείονα μένουσιν ύπό τήν γήν, διότι 
πάσα έκκαθάρισις τών θαλάμων παρέχει νέα εις 
τό φώς κειμήλια.

Ό ναός ούτος όλος έκτισμένος διά στερρών 
λίθων είναι, διά τό καταπληκτικόν αυτού μέ- 
γεθος, μεταξύ τών ναών ό,τι είναι ή μεγάλη 
πυραμις μεταξύ τάφων. Τό πλάτος τών πρός 
δυσμάς προπυλαίων είναι υπέρ τούς 360 πό- 
δας.Ό πρώτος περίβολος έχει 329 ποδών πλά
τος καί 275 μήκος, καί άπό αυτού είσερχόμεθα 
εις τόν σηκόν, ΰποβασταζόμενον ύπό 134 κιό
νων, ών οί μέν τής κεντρικής σειράς είναι σχε
δόν 70 πόδας υψηλοί, μέ διάμετρον 12 περί
που ποδών, οί δέ τών εκατέρωθεν σειρών 40 
πόδας υψηλοί, μέ διάμ.ετρον ποδών περίπου 9. 
Αί μεγάλαι στήλαι φέρουσι κιονόκρανα όμ,οια 
πρός τό κυαθοειδές σχήμα τού παπύρου, ένώ 
τά τών μικροτέρων όμοιάζουσι κάλυκας λωτού. 
Έν τή άχανεϊ ταύτγ στοά δύναται νά περι- 
ληφθή ό καθεδρικός ναός τής Παναγίας τών 
ΓΙαρισίων χωρίς νά ψαύση τούς τοίχους. Μο
λονότι φέρει τά ίχνη τών συμ-φορών τής πό- 
λεως, τό θαυμαστόν τούτο μνημεϊον τού μεγα
λείου τών Θηβών είναι άκόμη τεραστίως μέγα* 
δάσος στηλών έγείρεται εκατέρωθεν αύτού, ύπό 
τάς όποια; δυσκολεύεται τις νά πιστεύσή, ότι 
κινείται μεταξύ έργων ανθρώπων, τήν αύτήν 
σχόντων μέ ήμδς δύναμιν καί τήν αύτήν φύ- 
σιν . Προχωροΰντες περαιτέρω παρατηρούμεν 
τούς δύο ορθούς οβελίσκους έξ έρυθρού γρανί
του, έξ ών ό μέν εις είναι δημιούργημα φιλο- 
δόξου γυναικός, τής βασιλίσσης Χατασού, μο- 
νολιθος 108 πόδας υψηλός, ό ΰψιστος έν τω 
κόσμ,ω, ών άλλοτε ένδεδυμένος χρυσφ άπέφθω 
καί χρησιμεύων ώς ιστορικόν ένταυτφ μνη- 
μ.εΐον, ώς αρχιτεκτονικόν κόσμημα καί ώς φω
τοβόλος όύηγός*. Ή έπί τής βάσεως αύτού 
έπιγραφή μάς άφηγεΤται, ότι ή όλη έργασία

1. Ο! οβελ ίσκοι 1ν Α ’ γ ύ π τ ω  t l /ον  τρ ι τλοΟ ν  σκοπόν, 
ί ϊρυιχ ίνοι πρό τ ώ ν  π ρ οπ νλκ ίω ν  τ ώ ν  ν α ώ ν  ίφερον άφ ιε -  
ρω ϊ · .κά;  Ιπ ιγραφας ,  καί δ ι ίκοπ τον ,  κάβετοι α δ ιο ί  τά ς  
¡κακράς όρ ι ζο ν τε ίου ς  γραμιιάς  άναπαύοντες  τοϊ ις  οφ θαλ 
μ ο ύ ; '  τρ ί το ν  8ί « κ α λ υ μ μ έ ν ο ι  τ ί ,ν  κορυφήν ή τ ό  5 -  
λον ύπό σ τ ί λ β ο ν τ ο ;  ypusoO ίχρηβίμευον ώ ;  όδηγο ί  τώ ν  
μακρόβιν διά τής Ιρήμου προσιρχομίνων προοκ»ν»)Τι3».
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τή ς  μεταφοράς, τή ς  έγγλυφής καί τή ς  ίδρ-ύ- 
σεως τού  πελωρίου τού του  μονολίθου διήρκεσε 
δεκαεννέα μόνον μ ή να ς .Έ δώ  καί κ α τένα ν τι τή ς  
θέσεως τα ύ τη ς  τ ά  λείψανα τού  ναού είναι έπ ι- 
σεσωρευμένα. έν συγχύσει, ή τ ις  μάς κάμνει νά 
θαυμάζωμεν τή ν  υπομονήν τή ν  Ουνηθεΐσαν νά 
καταστρέψγ ούχ ή τ το ν  ή τή ν  υπομονήν, ή τ ις  
ώκοδόμησε τ ό  πρώ τον τό ν  κ α ταπ ληκ τικόν ό γ
κον, ά λλο τε  μέν έν μεγαλόπρεπε; τά ξ ε ι  δ ια τε -  
λούντα , νύν δέ πεπΰργωμένον εις σωρούς όρεού- 

ψεΤς.
Έ τερ ο ς  μέγας ναός, ό τού  Έ λ  Ουκσούρ, έ- 

κ τ ισ τα ι έπί τού  αύτού παροχθίου τού  ποταμού. 
Ά λ λ ’ ανάγκη νά περάσωμεν εις τή ν  άπέναντι 
δυτικήν όχθην, τή ν  όχθην τώ ν  τάφ ω ν , όπως 
γνωρίσωμεν τ ά  πολλά  νεκρικά τεμένη.

Ε ις έ τ ι  παλαιοτέρους χρόνους έκαστη  πυρα- 
ίς ε ίχε το ν  έαυτής ναΐσκον ούχί έν τ ώ  οίκο- 
ομήματι, ώς έν το ΐς  ιδ ιω τ ικ ο ί ;  τάφοις, άλλα  

πρό αυ τή ς, πρός πλείονα άσφάλειαν τού  βασι
λικού μνήματος, οπερ έφράσσετο τελ ε ίω ς  ευθύς 
ώς ή  μ εγάλη  βασιλική σαρκοφάγος καθυφίετο 
εις τό ν  τόπον τή ς  άναπαύσεως. Ομοίως οί Θ η
βαίοι βασιλείς έθά π τοντο  εις χ ω ρ ισ τή ν  κοιλά
δα, όπισθεν τού  όρους, τού  οποίου ή ανυπέρ
βα τος δψις, άποκρήμνως αίρομένη έμ.προσθεν 
τού  βασιλικού κοιμητηρίου, έφα ίνετο  ώσεί φρου
ρούσα τούς τάφους τω ν . Κ α τ ά  μήκος τώ ν  όριων 
τή ς  έρημου, κάτωθεν τού  όρους, ύψούνται σει- 
ρα'ι ναών, ο ιτινες, άν καί είναι αφιερωμένοι εις 
θεούς, ήσαν όμως ηρώα τώ ν  βασιλέων, έ ξα γ -  
γ έλλο ντα  εις τούς έπιγενεστέρους τ ά  κατορθώ
μ α τα  τή ς  βασιλείας αύ τώ ν , έν ώ  ή ιστορία  τού 
πεπρωμένου τω ν  έν τή  χώρα , ήν οί Α υ γύ π τιο ι 
έκάλουν « τ ό ν  άλλον κόσμον· έπεφυλάσσετο διά 
τούς το ίχους τώ ν  μυστηριωδών αύ τώ ν τάφ ω ν . 
Ά να χ ω οού ν τες  βορειόθεν συναντώμεν πρώτον 
τό ν  ναόν, ον ‘Ραμ σής ό Β  συνεπλήρωσε δια τό ν  
π α τέρα  καί τό ν  πάππον του . “Ε π ε ιτα  φθάνομεν 
εις τό  μ εγαλήτερον μνημεϊον, οπερ έκ τισ ε  διά 
τή ν  ιδ ίαν αύτού φήμην, τ ό  'Ραμσεΐον. Ε δώ , έν 
τ ώ  πρώ τψ  περιβόλφ, κ ε ΐτα ι κα ταπ εσω ν ό κο
λοσσός τού  βάσιλέως, έ ξ  έρυθρού γρανίτου , έ- 
χων ά λ λ ο τε  60 ποδών ύψος, καί ,υ γ ίζω ν  887 
τόνους, στεροός όγκος, ό μ έγ ισ τος μονόλιθος 
άνδριάς έν Α ίγ ύ π τω  ή έν τ ώ  κόσμω, οστις ό
μως κρημνισθείς έθραύσθη ύπό τώ ν  ’Ασσυριών 
ή τώ ν  ΐϊερσών. Ό ναός ούτος δ ιά  τή ν  ά γνό - 
τ η τ α  τώ ν  καμ,πυλών καί τώ ν  ευθειών γραμμών 
τώ ν  κιόνων του , καί δ ιά  τή ν  ζω η ρ ό τη τα  τώ ν  
πολεμ,ικών σκηνών του , δέν ύπεοβάλλετα ι υπ 
ούδενός τώ ν  α ιγυπ τιακώ ν μνημείων. Ο ί δύο 
ανδριάντες έν τή  π εδ ιάδ ι, δεύτεροι μόνον τά 
αένεθος ώς ποός τό ν  πεσόντα  τού  'Ραμ.σή, εί
ναι σχεδόν πάν ό ,τ ι  ύπελείφθη έκ τού  μεγάλου 
ναού Ά μ ενώ θ  τού  τρ ίτου , άρχαιοτέρου τινό ς  , 
δυνάστου. “Ε τ ι  άπ ω τέρω  ύψούται ό πελώριος |

κίων τού  Μ εδηνετ-Χ αβού , ναού 'Ρ α μ σή  τού  
τρ ίτου , έπί τώ ν  το ίχ ω ν  τού  όποιου βλέπομεν 
τή ν  ιστορ ίαν τώ ν  πολέμων αυτού πρός τά  ναυ
τ ικ ά  τή ς  Μεσογείου έθνη, ώ ;  ά νά γλυπ τον  ό- 
μηρικήν έποποιίαν, ή τ ις  μάς παρουσιάζει μ ε τα -  
ζύ  άλλω ν τή ν  ά ρ χ α ιο τά τη ν  εικόνα ναυμαχίας, 
καθ’ ήν τ ά  α ιγυ π τια κ ά  σκάφη νικώσι τούς θα
λασσινούς τή ς  Μ εσογείου. Ιίαραπλεύρως, ολως 
έγγύς τή  βάσει τώ ν  άποκρήμνων βράχων, ε ίνα ι 
ό ναός τή ς  βασιλίσσης Χ α τεσού  καί τώ ν  άδελ- 
φών τη ς , Τ ώ θμ η  Β ' καί Τώ θμ η  Γ ' ,  οσ τις  μάς 
ένδιαφέρει κυρίως δΓ  οσα μάς δ ιη γ ε ίτα ι ,  έν τε  
λόγοις καί έν είκοσι, περί τή ς  ένοπλου άπο- 
σ τολή ς ήν ή ριψοκίνδυνος βασίλισσα έξαπ έσ τε ι- 
λεν εις τή ν  γή ν τώ ν  άρω μ άτω ν , όπως τή  άπο- 
κομίσή τ ά  πολύτιμ.ά τη ς  προϊόντα , ές ώ ν τ ά  

! βαλσαμοφόρα δένδρα έφύτευσεν έν τή  π ρω τευ - 
ούσγι. Τ ά  ιστορούμενα περί Τώ θμ η  τού  τρ ίτου  
είσί μάλλον ένδιαφέροντα έν τ ώ  ναω  τού  Έ λ -  

Καρνάκ παρά ένταύθα.
Μ ετα ξύ  ιώ ν  ναών καί τού  όρους, έν χωρ ι

σ το ί ;  λόφοι; ή  έν τ ώ  ομαλφ  π εδίω  κ ε ΐν τα ι οί 
κ α τά  τ ό  φαινόμενον άναρίθμ.ητοι τά φ ο ι τού  
Θηβαϊκού λαού, πλήρεις, έφ όσον έφείσθη αύ
τώ ν  ό π ερ ιη γη τή ς , τώ ν  θαυμαστών έκείνων ει
κόνων, α ΐτιν ες  μάς άνάγουν εις τό ν  προ τρ ισ - 

ιλ ίω ν έ τώ ν  καθημερινόν βίον, α ΐτιν ες  όμως δέν 
ιη γούντα ι είμή τ ά  τού  «ά λλου  κόσμου», τά ς  

προπαρασκευά; δ ιά  τ ά  τε λ ευ τα ία  θργ,σκευτικά 
καθήκοντα ,τά ς νεκρικά; π ομ π άς,τήν μέλλουσαν 
ζω ή ν .Έ ν  τα ΐς  λ ε π τα ΐ ;  έπ ιγραφαΐς, ών έκαστον 
γράμμα ή λ έ ξ ις  είναι ζω γρ α φ η τά  ιερογλυφι
κά, νύν αφειδώς κολοβωμένα, έπανελαμβάνοντο 
οί έλεγο ι τώ ν  Ορηνφδιών, α ί κραυγαί τή ς  χ η -  
ρευσάσης συζύγου, τ ό  έπικήδειον ασμα, τ ό  ό
ποιον κα τελύπει καί συγχρόνως έφαίόρυνε τη ν  
νεκρικήν τε λ ε τή ν . Λ ιό τ ι  τό  παραπονετικόν τώ ν  
κιθαρψδών ασμα έν τ ώ  μ.έσω τώ ν  φ α γη τώ ν  
καί π ο τώ ν , τή ς  μουσικής καί τού  χορού, συνε- 
βούλευε τή ν  όμήγυριν τή ν  οΰ τω ς παραδόξως 
άποδιδούσαν τά ς  τελ ευ τα ία ς  τ ιμ ά ς  τ ώ  νεκρώ, 
νά χαρή τή ν  ζω ή ν , ά λλά  π ά ν το τε  ένθυμουμένη 
τ ά  καθήκοντα  κα ί τ ό  τέλο ς  αύ τή ς. ’ Ιδ έα ν τ ιν ά  
τή ς  λαμ π ρότη τος τώ ν  μνημείων το ύ τω ν  μάς 
παρέχει τ ό  γεγονός, ο τ ι  ό εύρύτατος τάφος έ
χει έ ν τα ΐς  κο ιλότησιν αύτού πλέον τώ ν  23000 
τε τρ α γω ν ικ ώ ν  ποδών έμ,βαδόν, κ α τέχω ν σχεόόν 
έν στρέμμα καί έν τέ τα ρ το ν  τού  βράχου,καί κε- 
κτηαένος τούς το ίχ ο υ ; π ά ντω ν  τώ ν  θαλάμων, 
έκ τός τού  κυρίου μνήματος,πλήρης άναγλύφων. 
’ Α λ λ ά  τό  μνημεϊον το ύ το  εινε ό γ ίγ α ς  μ ετα ξύ  
τώ ν  Θ ηβαίων τάφ ω ν .

Μακρώ όπισθεν, έν τή  άποκεκρυμμένή κο ιλά - 
δ ι, κ ε ΐν τα ι οί τά φ ο ι τών_ βασιλέων τή ς  αύ το - 
κρατορίας λελαξευμένοι βαθέως έν τ φ  βράχω, 
καί κεκαλυμμένοι ύπό μυστικών εικόνων καί ε
π ιγραφών, έκθετουσών τ ά  ύπό τώ ν  Α ιγυ π τίω ν
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πιστευόμενα ώς πρός τήν μέλλουσαν ζωήν, τάς 
χρ ίσ ε ι;, τάς άμ.οιβάς και τάς κολάσεις αύτής, 
πάντα κατεστραμμένα ύπό των νεωτέροιν ιερό
συλων, καίτοι πρό τεσσαράκοντα ετών τινά έξ 
αύτών ή σαν σχεδόν άθικτα. Οί βασιλικοί τά
φοι είναι κενοί. ’Λλλ’ αί τελευταΐαι έν Θήβαις 
ανακαλύψεις άνεκάλεσάν τινας τών περιφημο- 
τέρων αυτών κατοίκων εις τον άνω κόσμον.Εν
τεύθεν της ύπό τον δυτικόν βράχον κοιλάδος 
άνευρέθη μέγα νεκροταφεΐον, έν ώ είχον κατα
τεθώ πλείους ώ τριάκοντα μούμ,ιαι,τό πλεΐστον 
βασιλικαί. Οϋτως Τώθμης Γ' δ μέγας κατα- 
κτητης, καί 'Ραμσής ]{’ δ μέγας καταδυνά- 
στης, εθεάθησαν ετι άπας ύπό τό φώς της η
μέρας. Έάν τό μουσεΐον του Βουλάκ διεξέφυγε 
τόν φανατικόν καί άχαλίνωτον όχλον του Καί- 
ρου, δυνάμεθα τόσον εδώ ώς καί έν Θήβαις να 
αίσθανθώμεν, ενώπιον τών αρχαίων αύτής βα
σιλέων, πώς ή Αίγυπτος άπαλείφει τόν χρό
νον, καί συνενοΐ τό παρόν μετά του παρελθόν
τος, ώς διά μαγικής τέχνης.

Τοιοΰτος είναι ό βραχύτατος κατάλογος 
τών θαυμάσιων, όσα περιέχουσιν αί Θήβαι της 
Αίγυπτου,ή μεγάλη καί παλαια αϋτη πόλις, ή 
όποία πλέον πάσης άλλης πρωτευούσης του 
κ όσα ου όμιλεΐ εϋγλωττότατα περί χρόνων οί- 
χομένων, αντηχούσα τάς σκέψεις λησμονημέ
νων εποχών, ιστορούσα τό άστατον τών επί
γειων αγαθών,ώς νουθεσίαν, καί άφιεΐσα ώς έν- 
Οάρρυνσιν την φωνήν τής έλπίδος καί τού φό
βου τών ανθρώπων περί τών μετά ταΰτα.

Ι’ Ε «  του άγγλικοϋ], Β.

ΤΟ ΦΙΛΟΙΚΕΙΟΝ
τ ο υ  ά νΟ ρώ π ου  ν α ΐ  τ ώ ν  ζ ψ ω ν .

Δ .

Τό ιριλόσιοργον του ανθρώπου.

Κατά τάς σκέψεις ημών τών Ευρωπαίων,όσα 
ανωτέρω έςέθεμεν είσίν αποτρόπαια. Έν τοΐς 
ήμετέροις σχολείοις διδάσκεται πεπαλαιωμένη 
τις θεωρία, καθ’ ήν τα ηθικά δόγματα ήμών 
τών Ευρωπαίων τού δεκάτου ενάτου αίώνος εί
σίν έμφυτα τώ άνθρωπίνω γένει. Πώς οί οπαδοί 
τών τοιούτων τετριμμένων άρχών έρμηνεύουσι 
τά φρικαλέα ήθη, άπερ περιεγράψαμεν ; Μόνη 
ή θεωρία τής προόδου, της βραδείας έπί τά 
βελτίω άναπτύξεως τού ανθρωπίνου γένους, δεν 
εΰρίσκεται εις άντίφασιν προς τά τοιαύτα γε
γονότα' άλλ’ αποδέχεται μέν ταύτα, επειδή 
ύπάρχουσι, τά κατατάσσει δε κατά τόν τρόπον 
τών φυσιοδιφών, θεωρούσα αυτά ώς χαρακτη- 
ριζοντα τάς κατωτάτας φάσεις τού πολιτισμού.

Αλλ εκ τούτων επεται,ότι ή πρός τά τέκνα 
στοργή εστιν αίσθημα άγνωστον τψ κατάφύσιν

άνθρώπω; Ουδαμώς.Πώς θά ήσθανόμεθα τό αι- 
σθημ.α τούτο ημείς,κληρονόμοι έν μέρει άξεστοι 

! ετι τοσούτων προαιωνίων αγώνων, αν οί πρό
γονοι ημών, οσω καί άν έστερούντρ διανοητι
κής άναπτύςεως, δέν έκληροδότουν ήμΐν τάρ- 
χικά στοιχεία τού αισθήματος τούτου ; Πώς 
αίσθημα τοσω άρχέγονον, άφ’ ου ίχνη αυτού 
εΰρηνται καί παρά τοΐς κατωτέροις ζώοις, θά 
ήτο άγνωστον μόνω τώ άνθρώπω ;

Καί παρ’ αύταϊς ταϊς άγριωτάταις φυλαϊς 
παρατηρεΐται ή τών γονέων καί ίδια ή τών μη
τέρων στοργή πρός τά τέκνα, άλλ’ έν κατα- 
στάσει έμφύτου αισθήματος, ου ή έκδήλωσις 
παρακωλύεται συχνάκις ΰπό τών άναποδράστων 
αναγκών τής ΰπάρξεως. Π ρ ω τΐσ τω ς  τό  ί#»·, καί 
ειτα τά λοιπά. Εκτός δέ τούτου έν ταϊς άρ— 
χετύποις κοινωνία·.; τό αίσθημα έκεΐνο δέν ένι- 
σχύεται, ώ; παρ' ήμΐν διά τής άγωγής, τής 
φιλολογίας, τών παραδόσεων. Ή τού αίσθή- 
ματος παραφορά έστιν άγνωστος έν ταϊς άμόρ- 

οις έκείναις κοινωνία·.;, ή δέ ζωώδης ώαότης 
έν χαλιναγωγείται ύπό τής ηθικής, τού πρός 

την κοινωνίαν σεβασμού καί τής αύστηρότητος 
τών νόμων. Κυρίως δ’ είπεϊν έν ταϊς ταπεινσ- 
τάταις φάσεσι τής κοινωνικής άναπτύςεως ήθι- 
κη μόλις υπάρχει, ής οί νόμοι ούδαμώς μερι—

^.νώσι περί τών ιδιωτικών πράξεων, τά δέ παι- 
ία θεωρούνται ώς πράγματα, ών τήν άπόλυ- 

τον κυριότητα έχουσιν οί γονεϊς. Άλλ' όμως 
ο-αν δέν πιέζηται υπερβαλλόντως ΰπό τού λι
μού, καί ό αρχέτυπος άνθρωπος φιλεϊ τά ίδια 
τέκνα καί επιμελείται αυτών ένίοτε όσον καί 
ό πεπολιτισμένος. Τούτο άποδείκνυται έκ παμ
πληθών παραδειγμάτων.

Καί αύτοί οί πτωχοί ΙΙεσεραΐοι τού Μαγελ- 
λανείου πορθμού θωπεύουσι τά έαυτών τέκνα, 
καί συμπαίζουσι μετ’ αυτών. Ό \VaIIds ειδεν 
αυτούς άναρρίπτοντας ταύτα έν τοΐς μονοξύ- 
λοις των, κρατούντας αύτά μετέωρα καί προσ- 
ποιουμένους οτι θά τά ρίψωσιν εις τήν θάλασ
σαν, γελώντας δέ διά τον φόβον αυτών.

Έν τή κεντρική 'Αμερική οί Γιουρουκαραΐοι 
δέν τολμώσι νά έπιπλήξωσι τά τέκνα των, 
Οεωρούσι δέ κακόν νά δυσαρεστήσωσι καί κατ’ 
ελάχιστον αυτά. Οί Έσκιμώοι κατασκευάζουσι 
πλαγγόνας διά τά μικρά κοράσια των καί το- 
ξάρια διά τά άρρενα. Σύζυγοι Έσκιμώοι διερ- 
χόμενοι έκ μέρους, όπου κατά τό προλαβόν θέ
ρος έθαψαν θετόν υιόν, έγονάτισαν κλαίοντες 
καί όδυρόμενοι. Εις πατήρ Έσκιμφος παρήγ- 
γειλε νά. θάψωσι τόν νεκρόν τού τέκνου του έν 
τή χιόνι, διότι, έλεγεν, ή μήτηρ άποθανούσα 
πρό αυτού θά έστέναζεν έν τώ τάφω της, άν 
λίθοι ή βαρείς όγκοι πάγου έπίεζον τό σώμα τού 
θανόντος παιδίου της.

Οι Ιίολυνήσιοι, οί ευχερέστατα άποκτείνον- 
τες τά νεογνά των, ά γ ά «ώ σ ιν  όσα άφή καν ζων*
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τανά. Έν ταϊς Μαρκησίαις νήσοι; αί γυναίκες 
έθήλαζον μετά στοργής τά βρέφη των καί τά 
κεριεποιούντο μετά χαράς' οί δ’ άνδρες έσφιγ- 
γον τρυφερώς εί; τάς άγκάλας των τούς πιθα
νούς υιούς των' τά αύτά δε παρετηρήθησαν 
καί έν ταϊς Σανδβίχαις νήσοις.

Οί άγριοι Όττεντότοι αισθάνονται και αύ
τοί στοργήν πρός τά τέκνα των. Αμα γεννηθέν 
τό βρέφος προσδένεται διά δερμάτινων λωρί
δων εις τά νώτα τής μητρός, ήτις ουδέποτε τό 
έγκαταλείπει. Παρά τάς όχθας τού Νίγηρος 
τόσον ζωηρόν είνε τό αίσθημα τής μητρικής 
στοργής, ώστε μετά τόν θάνατον τών τέκνων 
αύτ'ών αί μητέρες φέρουσιν έπί τής κεφαλής ξύ
λινα ειδώλια τών θανόντων, ών κατ’ ούδένα 
τρόπον στέργουσι νά χωρισθώσι. Φαίνονται μά
λιστα ώσεί ύπολαμβάνουσι τάς εικόνας έκείνας 
ζωντανάς, διότι προτού νά φάγωσι προσφέρουσι 
πάντοτε τροφήν καί εις τά ξύλινα έκεΐνα άπει- 
κάσματα τών παιδίων.

'Όμως παρά τοΐς άγρίοις βραχεία εινε ή δι
άρκεια τής πρός τά τέκνα φιλοστοργίας. Οί’κο- 
θεν δ' έννοεΐται οτι φιλοστοργωτέρα είνε πάν
τοτε ή γυνή τού άνδρός.Ύπό τήν έποψιν ταύτην 
έν πάσαις ταϊς φυλαϊς, πεπολιτισμέναις ή μή, 
ή γυνή κέκτηται ίσχυρότερον τού συντρόφου της 
έμφυτον αίσθημα. Έκτος δέ τούτου ή μητρική 
στοργή έπιτείνεται έκ τής άδιαλείπτου συνοι- 
κειώσεως, ήν καθίστησιν άναγκαίαν ή περίθαλ- 
ψις τού τέκνου καί έκ τού θηλασμού, διαρκούν- 
τος παρά τοΐς άγρίοις πέντε καί μέχρις £ξ ε
τών, ε’ίς τρόπον ώστε έν ταϊς Μαρκησίαις νή
σοι; Οηλάζον παιδίον, καπνίζον, άμα έτελείωνε 
τό σιγάρον του ύπήγαινε νά θηλάσγ τόν μα
στόν τής μητρός. Έν ταϊς αύταϊς νήσοις, έν
θα ό βίος είνε εύκολώτατος, τό παιδίον άμα 
ολίγον μεγαλώση κατασκευάζει μία αγιού
παν έκ κλάδων καί φύλλων, ούδαμώς δέ φρον
τίζει πλέον περί τής οικογένειας του, οί γονείς 
διατηρούσιν άκόμη στοργήν τινα πρός αυτό, ό
μως εύχερώς τό παραχωρούσιν εις υιοθεσίαν, 
καί τού λοιπού ούδε κάν ερωτώσι περί αυτού. 
Κατά τόν αύτόν περίπου τρόπον καί πολλά 
πτηνά ή μαστοφόρα διώκουσι τά μικρά των, 
όπόταν καταστώσιν ικανά νά έπαρκώσιν αφ ε
αυτών εις τάς άνάγκας των.

Μόνον όταν διά μακράς καλλιεργίας άνα- 
πτυχθή ό νούς, εύρυνθή ό διανοητικός όρίζων 
καί διαπλασθώσιν αισθήματα αγάπης,ή έμφυ
τος τών γεννητόρων πρός τά έκγονα στοργή 
δύναται νά έξευγενισθή καί νά παραμείνν) επί 
χρόνον πολλώ μακρότερον, ή όσον έπιβάλλουσι 
φυσιολογικαί άνάγκαι. Διαρκείς καί στερεοί δε
σμοί ένούσι τότε τούς γονείς μετά τών τέκνων' 
διότι τά αισθήματα καί αί ιδέα·, τούτων άφο- 
μοιούνται κατά τό μάλλον ή ήττον τοϊς αίσθή- 
μασι καί ταϊς ίδέαις εκείνων διά μακράς συν-
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διαιτήσεως καί οίκειότητος. Έκτος δέ τούτου, 
καί ούτοι καί εκείνοι έκ κληρονομιάς μετέχουσι 
τών ψυχικών ιδιοτήτων τής φυλής ή τού έ
θνους,άνπαραλ.ίπωμ,εν τά υλικά συμφέροντα,τήν
οοοντίδα περί τής κοινωνικής θέσεως, άτινα 
είσίν ισχυρότατα έλατήρια εν ταϊς λεγομε- 
ναις πεπολιτισμέναις κοινωνίας;. Άλλά παρά 
τώ άγρίω ταύτα πάντα ύπάρχουσιν έν άμόρφω 
καταστάσει.

ε ' .

Περί υίιχήί οτοργή;, γηροχομίας,πιριΟϊλψιω; ίσ ί ινώ ν  κτλ.

Έν τή άνθρωπότητι τό φιλόστοργον τών 
γονέων εινε βεβαίως ό ακρογωνιαίος λίθος τής 
παθοποιού ζωής, έν δέ τώ ζωικώ γένει είνε 
τό μάλιστα άνεπτυγμένον τών εύμενών αισθη
μάτων κρατυνθέν προδήλως δι’ έπιλογής, ώς 
απαραίτητον εις συντήρησιν τών άνωτέρων ει
δών τών ζώων. ’Απ’ έναντίας δέ ή τών έκγό- 
νων πρός τούς γεννήτορας στοργή ώς ήττον α
ναγκαία, εινε διά τούτο καί σπανιωτερα καί 
άσθενεστέοα. Είνε άγνωστος τοΐς πλείστοςς τών 
ζώων,ό άγριος ασθενώ; μόνον αισθάνεται αύτήν 
καί παρ’ αύτοΐς δέ τοΐς πεπολιτισμένοις ή τών 
τέκνων στοργή πρός τούς γεννήτορας εινε πολ
λώ ύποδεεστέρα 'τής τών γονέων καί μάλιστα 
τών μητέρων φιλοστοργίας.

Ή πρός τούς γονεϊς αγάπη εινε αίσθημα 
συγγενές τώ τής περιθάλψεως τών γερόντων έν 
γένει, ιδία έν ταϊς άρχετύποις κοινωνίαις εν 
αίς οί άποτελούντες πάτριάν ή φυλήν είσί κατά 
τό μάλλον ή ήττον συγγενείς, μάλιστα όπου 
επικρατεί τό σύστημα τής συμμίξεως, ότε τά 
τέκνα δέν γνωοίζουσι τόν πατέρα. Οθεν θά έ- 
ξετάσωμεν άμα τά κατάτήν υίικήν στοργήν καί 
τήν περίθαλψιν ή μή τών γερόντων καί έν γέ- 
νει τών ασθενών καί αδυνάτων.

Άν καί τά εύγενή αισθήματα, περί ών πρό
κειται ήμΐν ό λόγος, είνε μάλλον άνεπτυγμένα 
παρά τώ άνθρώπω, δέν είνε όμως αποκλει
στικά αύτώ' άλλ’ ομοια αισθήματα παρατη
ρούνται άναντιροήτως καί παρά τισι ζφοις. 
Μύρμηξ, ού τάς κεραίας άπέκοψεν ό Ι^ΙτεΠΙβ, 
έβοηθήθη ύπό τών συμπολιτών του, οΐτινες άφ 
ού ποώτον έξήτασαν τάς πληγάς του, περιεκα- 
λυψαν αύτάς ειτα διά βλέννης έκ τού στόμα
τός των. Μέλισσα μήτηρ, κινδυνεύσασα νά πνι- 
γή, πεοιεκυκλώθη ύπό τών έργατριών, αΐτινες 
περιεποιήθησαν καί ελειξαν αύτήν μέχρις οτου 
άνεζωογονήθη.

Ούδέν άπορον όμως άν τινα αισθήματα άμοι- 
βαίας βοήθειας παρατηρούνται παρά τοΐς μύρ- 
μηξι καί ταϊς μελίσσαις, ζώοις κατ' έξοχήν 
κοινωνικοΐς"άλλά τοιαύτα αισθήματα δύναντα·. 
νάναπτυχθώσι καί παρά ζώοις, άπερ η τού αν
θρώπου θέλησις έβίασενά καταστώσι κοινωνικά,

« I
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ώς άπαδεικνύει τό επόμενον γεγονός. Είς φίλος 
μου, ό κ. Φρέρ φαρμακοποιός έν Παρισίοις, έ
τρεφε ζεύγος κίτρινων καναρίων τών Καναρίων 
νήσων, άτινα εκλεισεν έν τώ ύποστέγω τν?ς έν 
Ναντερρη έςοχικής οικίας αύτού. Τό ζεύγος 
έκεϊνο, άφθόνως τρεφόμενον καί σχεδόν έλεύθε- 
ρον όν, ηύξήθη καί έπληθύνθη. Μετά δεκαπέντε 
ή δεκαέξ έτη τό ύπόστεγον έβριθε σμήνους κα- 
ναρίων, έξήκοντα. ή ¿γδοήκοντα πεςίπου τόν ά- 
ριθμόν, εν οις καί τινα διγενή, διότι καί ξένα 
είσεχώρησαν είς τήν οικογένειαν. Ή μήτηρ, 
εχουσα τότε ηλικίαν δεκαεπτά ή δεκαοκτώ ε
τών, βεβαρημένη ύπό τής μακράς ηλικίας μετά 
πολλού κόπου κατώρθου να ϊπταται άνω καί 
κάτω. Μετά μεγίς-ης δέ δυσκολίας έδύνατο νά 
συρνιται μέχρι τής σκάφης, όπου ήτο ή κοινή 
τροφή. Δύο τών απογόνων της, δύο μόνον καί 
αμιγούς γένους, παρατηρήσαντα τούτο ήλθον 
είς αρωγήν αυτής. Έπί δύο έτη περίπου, μέ
χρι τού θανάτου τνίς, περιέθαλπον αυτήν' τήν 
έτρεφαν διά τού ράμφους, ώς νεόττιον, καί, τό 
περιεργότατον, ή γηραιά προμήτωρ, προσεδέ- 
χετο αυτά ριπίζουσα τάς πτέρυγας, άπαραλ- 
λάκτως αί ποιούσιν ώς νεοσσοί. Τούτο δεν ποο- 
ήρχετο εξ υίικής φιλοστοργίας, διότι τά δύο 
έλεήμονα κανάρια, ήσαν μακρινά ίκγονα τής 
προμήτορος" άλλά προήρχετο έκ τού αίσθήμα- 
τος, δπερ αυταρέσκως καλούμεν γί.1αν#(>ω.-τίαι-, 
καίτοι τά εύγενές τούτο αίσθημα πόρρω απέ
χει τού νά παρατηρήται παρά πάσι τοϊς άν- 
θρώποις.

’Αληθώς παρά πάσι τοϊς κατά φύσιν άνθρώ- 
ποις, ή τύχ·/) τών γερόντων καί τών ασθενών 
εινε έν γένει φρικώδ·/ις. Καθ’ άπασαν τήν Με
λανησίαν συνειθίζουσι νάποκτείνωσι τούς γέ
ροντας καί τούς ασθενείς, τάς άργάς γαστέ
ρας. Οί Νεοκαληδόνιοι, καίπερ θεωρούντες ίε- 
ράν τήν κεφαλήν τού πατοός των,φέρουσι πολ- 
λάκις είς έρημον τόπον τούς άσθενεϊς καί πά- 
σχοντας γονείς των, καί έγκαταλιμπάνοντες 
αυτους τους άφινουσι νάποθάνωσιν αβοήθητοι. 
'Ενίοτε μάλιστα καί τούς θάπτουσι ζωντα
νούς. Έκεϊνοι δέ ουδόλως παραπονούνται, ΰ- 
πολαμβάνοντες τό πράγμα φυσικώτατον. Τι- 
νές μάλιστα αυτών ζητούσι τόν θάνατον καί 
πορεύονται μόνοι των μέχρι τού τάφου των, 
οπου τους ρίπτουσιν οί συγγενείς, άφ’ού πρώ
τον θραύσωσι διά ροπάλου τήν κεφαλήν των. 
Τό αυτό έθιμον, άλλά γενικώτερον, έπεκράτει 
καί έν Βίτι- έκεϊ ήν καθιερωμένον ύπό τής 
θρησκείας, διότι αί θρησκευτικαί ίδέαι έκπη- 
γάζουσιν ώς έπί τό πλεΐστον έκ τών αναγκών 
τού "λαού ή τής φυλής. Οί Βίτιοι έπίστευον 
ότι είς τήν μέλλουσαν ζωήν μεταβαίνει ό θα- 
νών έν τή αύτή καταστάσει, έν ή εύρίσκετο 
κατά τόν θάνατόν του, οθεν συμφέρον έχουσι 
νά μή φθάσωσιν είς βαθύ γήρας. Τούτου δ’ έ

νεκα καί τά τέκνα έθεώρουν καθήκον των νά 
υπενθυμίζωσιν έν καιρώ τούτο είς τούς γονείς 
καί νά παρέχωσιν άριστον δείγμα υίικής στορ
γής, φονεύοντα αυτούς. Καί τό καθήκον τούτο 
ουόεποτε παρέλιπον. Προσεκάλουν πρώτον συγ
γενείς καί φίλους είς νεκρικόν συμπόσιον ειτα 
τό θύμα έβάδιζεν ήσύχως προς' τόν λάκκον 
του, καί παρα τό χείλος αύτού μ,ετά συγκινη
τικούς αποχαιρετισμούς, οί υίοί άπέπνιγον τόν 
πατέρα με τάς ιδίας χεΐράς των.

Παρόμοιαι συνήθειαι παρετηρήθησαν σχεδόν 
απανταχού τής γής. Ό Campbell λέγε·.; ότι 
οί Κάφροι Ματσαππίς καταφρονούσι καί έγκα- 
ταλειπουσι τούς γέροντας, οϊτινες λιμοκτο- 
νούνται" οί νεκροί δ' αύτών γίνονται βορά τών 
άγριων ζώων. Έν Πολυνησία ή τύχη τών γε
ρόντων καί τών άσθενών δέν ήτο καλλιτέρα. 
ΙΙολλάκις τους έδίωκον έκ τής κατοικίας, ένί- 
οτε δ έθαπτον αυτούς ζώντας. Κατά τόν 'Ρσ- 
βερτσων, ό φόνος τών γερόντων γονέων ήν έθος 
κοινότατον άπό τών άκτών τού Οϋδσωνος μέ- 
χρι τής ΙΙλάτας, και δύναται' τις είπεΐν μέ- 
χρις αυτής τής 1 ής τού πυρός. Οί Έσκιμώοι 
πνίγοντες εθαπτον αύτούς, κατά τόν Ellis, ή 
τούς κατέκλειον ζώντας έν τάφω έκ μεγάλων 
τεμαχίων πάγου έκτισμένων. Οί'Ίτουάμοι τής 
νοτίου 'Αμερικής άποπνίγουσι τούς άσθενεϊς. 
Εν ώργ λιμού οί Φουέγιοι άποπνίγοντες τρώ- 

γουσι τάς γραίας, άλλ’ ούχί τούς κύνας, διότι 
οί κυνες είνε, λέγουσι, χρήσιμοι άγρεύοντες 
ένυδρίδας.

Οι Καμτσαόάλαι έφόνευον τούς γέροντας 
γονείς των, διά νάπαλλαγώσι τού βάρους αύ
τών καί εγκατέλιπον τά πτώματά των είς 
τούς κύνας. Η καμτσαδαλική συνείδησις ήτι- 
ολόγει τό πράγμα διά τής θρησκευτικής 'πί- 
στεως. καθ' ήν ό γενόμενος βορά τών κυνών, 
ήτο βέβαιος οτι έν τώ παραδείσω θά έπωχεϊ- 
το έλκύθρου συρομένου ύπό έξαιρέτων κυνών. 
Ως οί Βίτιοι, καί οί Κοριάκαι καί οί Τσουτξ- 

κίς επόθουν νάπέλθωσι τού κόσμου τούτου έν 
καλή καταστάσει, όπως βιώσιν εύδαίμονα βίον 
εν τώ άλλω κόσμω, τούτου δ’ έ'νεκα αύτοί πα- 
ρώτρυναν τά τέκνα των νά τούς φονεύωσι πσο- 
τού νά γηράσωσιν.

Οί θιβέζιοι, τά μέγιστα σεβόμενοι τούς γο
νείς αυτών, έγκαταλιμπάνουσιν όμως τούς ά- 
σθενεΐς, μάλιστα τούς προσβεβλημένους έκ μο
λυσματικών νόσων. Οταν είς τινα οικίαν έν - 
σκήψγ ευλογία, οί ένοικούντες μετοικίζουσι, 
φευγουσι τής πόλεως έκείνης καί ό νοσών άπο- 
θνήσκει έρημος καί έγκαταλελειμμένος.

Γά ζωώδη ταύτα έθη ούδαμώς ποοσιδιά- 
,ουσι μόναις ταϊς κυρίως λεγομέναις κατωτέ- 
ραις φυλαϊς, άλλ’ ϋπάρχουσιν απανταχού, ο
πού ό πολιτισμός δέν είνε πολύ προωδευμέ- 
νος. Οί Μασσαγέται έθυσίαζον τούς γέροντας"
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οί άρχαΐοι Σάρδοι έφόνευον τύπτοντες διά ρά
βδων τούς προβεβηκότα; τήν ηλικίαν. Έν τή 
άρ/αία Βακτριανή ετρεφον έπίτηδες κύνας, οίς 
παρέβαλ-λον πρός τροφήν τούς γέροντας καί 
τούς νοσούντας, έκάλουν δ’ αύτούς κύνας εντα- 
φιαστάς, κατά Στράβωνα. Ούχί πρό πολλού 
δέ οί Άβαζοί έπώλουν τούς γονείς των.

Πρός άπόδειξιν οτι 6 άνθρωπος έν ταϊς 
πρώταις φάσεσι τής εαυτού άναπτύςεως εινε 
ήκιστα έπιδεκτικός στοργής πρός τούς γέρον
τας γονεϊς, ή τούς πάσχόντας, άρκούσι τά 
παμ.πληθή γεγονότα, τάναφερόμενα ύπό περι
ηγητών ή ιστορικών. Άλλ’ έπεται^εκ τούτου, 
ότι ό μή έξημερωμένος άνθρωπος όέν δύναται 
νά αίσθανθή υίικήν στοργήν ή έλεος πρός τους 
πάσχ όντας ; Ούδαμώς. Μόνον τά φιλάλληλα 
αίσθήματά είσιν άσθενή άκόμη παρ αύτώ και 
εύχερώς κατανικώνται ΰπο αντιθέτων αισθη
μάτων. Κατά τήν στιγμήν έκείνην τής διανο
ητικής άναπτύξεως αυτού, ο άνθρωπος εχει ά- 
σταθές ηθικόν αίσθημα καί δύναται άναλόγως 
τών περιστάσεων νά καταστή οίκτίρμων ή ά- 
νηλεής.

Οί Νεοζηλανδοί έτρεφον ΰπερβάλλον σέβας 
πρός τούς γέροντας" παρεχώρουν αύτοΐς την | 
θέσιν τής τιμής έν τοϊς συμποσίοις, καί πολ- 
λάκις αύτοί οί άρχηγοί παρεϊχον τροφήν εις | 
άνθοώπους τού όχλου μόνον καί μόνον διότι ή- 
σαν γέροντες. Έν Σενεγαμβία ή φράσις : «Κτύ- 
πα με,' άλλά μή καταράσαι τήν μητέρα μου», 
είνε παροιμιώδης καί παρ’ αύτοΐς τοϊς 5ου- 
λοις. Έν Κααρτά οί Βαμβαραΐοι καλούσι πάν- 
τας τούς γέροντας μπαμπά ή παπά καί απο- 
δίδουσιν είδος λατρείας είς τας πολιας τρίχας.

01 Δαγιούροι τού άνω Νείλου τιμώσι τούς 
γέοοντας, έν έκάστω δέ χωρίω αύτών ΰπάρχου- 
σί’τινες πολιαί κεφαλαί. Διότι ή χώρα αύτών 
είνε εύφορωτάτη, έπειδη 5έ ό βίος εινε εύκολος 
καί ό περί ύπάρζεως άγων ήκιστα χαλεπός, 
δύνανται νάναπτυχθώσιν ευμενή αισθήματα. Ο
μοίως έν Καλιφορνία, έν ταϊς καθολικαΐς άπο- 
στολ.αϊς, όπου τά έπιτήδεια δέν έσπάνιζον, οί 
γέροντες έζων δαπάναις τής κοινοτητος καί ή
σαν σεβαστοί, καίτοι οί τής χώρας ιθαγενείς 
άνήκον είς φυλήν κατωτάτην.

Οί Τάταροι, πολλώ υπέρτεροι όντες τών 
Καλιφορνίων έν τή κλίμακι τών ανθρωπίνων τύ
πων, καί κατά τήν έξημέρωσιν πολλφ άνώτε- 
ροι, οΰς ό ποιμενικός βίος εξασφαλίζει κατα 
τού λιμού, είσίν άγαθοί, φιλόζενοι καί μεγα 
τρέφουσι σέβας είς τήν πατρικήν εςουσίαν, ετι 
καί μετά τόν γάμον των. Έν Σινική δέ τά αι
σθήματα ταύτα άνεπτύχθησαν μετά τού πο
λιτισμού, καί τό πρός τούς γονείς καί τούς γέ
ροντας σέβας κατέστη κανών ηθικής απαράβα
τος. Μετά τόν θάνατον τών γονέων οί υίοί έ- 
ξακολουθούσι έορτάζοντες εκάστην όεκάδα τού

βίου των, ώσεί εζων άκόμη. Ή έγκατάλειψις 
γηραιού πατρός θεωρείται έγκλημα βαρυτατον, 
σπανιώτατα δέ συμβαίνει. Λυτός ό αύτοκρα- 
-ωρ είς ένδειξιν τιμής δωρεΐται είς τούς γέρον
τας κιτρίνας έσθήτας. Τά γηροκομεία, τά πρός 
περίθαλψιν χηρών, πασχόντων καταστήματα, 
τά βρεφοκομεία, αί αγαθοεργοί έταιρίαι,τά έκ- 
παιδευτήοια τών άπορων είσί πολυπληθέστα
τα έν Σινική, ίδρυθέντα τά πλεϊστα εν πα- 
λαιοτάτοις χρόνοις. Έπί τών χρόνων ήδη τού 
Μάρκου Πόλου ό αύτοκράτωρ περισυνήγε καί 
άνέτρεφεν εγκαταλελειμμένα παιδία. Ταύτα δέ 
πάντα μαρτυρούσιν άριδήλως μεγάλην ηθικήν 
άνάπτυξιν. Προστεθείσθω δ' οτι έν τή Σινική 
έπίσης μέγας είνε καί ό σεβασμός πρός τά 
προϊόντα τής διανοίας. Έν Σινική συνεστάθη 
εταιρία σκοπούσα τήν περισυλλογήν παλαιών 
χειρογράφων ή έντύπων χαρτιών, όπως δια- 
σώσή ταύτα άπό ρύπων. Οί τής έταιρίας ρα- 
κασυλλέκται, οί περισυλλέγοντες τά τεμάχια 
τών χαρτίων, έχουσι καλάθους, έφ' ών έπιγέ- 
γραπται'" .Σέβεσθε μεγάλως τόν χάρτην, τόν 
έχοντα γράμματα». Τοιαύτη υπερβολή ευ- 
σπλαγχνίαςπρός τά διανοητικά έργα, μοναδική 
ούσα είνε άμα λίαν συγκινητικής

Οί σινικοί νόμοι τόσω πολλήν δεικνύουσι 
μέσιμναν υπέρ τής κοινωνικής άλληλεγγύης, 
ώστε τινές τούτων έχουσιν άποτελέσματα ό̂- 
λως άντίθετα τών σκοπουμένων. Τοιούτος εινε 
ό νόμος ό θεωρών υπεύθυνον έπί τώ θανάτω 
άνθρώπου τόν τελευταΐον ίδόντα αύτόν, ού ϊ-  
νεκά οι φρόνιμοι άνθρωποι εμποδίζονται νά πα- 
ράσχωσι συνδρομήν είς θνήσκοντα ή πνιγόμενον.

[Ο ι .  Ι,βΙοιίΓηβΑΐι]. Π λ .

ΤΟ ΤΕΛΟΣ
τοδ διάσημου *ολυμδητοϋ "SVebb.

Έκ Νέας Ύόρκης τηλεγραφικώς άνηγγέλθη 
ό θάνατος τού πλοιάρχου Ματθαίου \\ βΜ>, 
τού περιωνύμου κολυμβητού, οστις τώ 18/5  
διεφημίσθη έν Εύρώπη ώς διαπεράσας κολ.υμ- 
βών τόν πορθμ,όν τής Μάγχης.

Ό άτρομη τος πλοίαρχος εύρε τόν θάνατον 
θέλων νά έκτελέσγ άλλον κολυμβητικόν άγώ- 
να, πολύ όμως έκείνου δεινότερον, τουτέστι νά 
διαπεράση κολ.υμβών τό φοβερόν ρεύμα υπό 
τόν καταρράκτην τού Νιαγάρα.Τό ρεύμα τούτο 
έχει ταχύτητα 39 μιλλίων καθ' ώραν, τό δέ 
βάθος αυτού είνε 95 ποδών, φοβερώταται δέ 
είνε αί έν αύτώ σχηματιζόμεναι δίναι.

Αί έταιρίαι, ών οί σιδηρόδρομοι διέρχονται 
διά τού Νιαγάρα, εΐχον ορίσει άθλον είς τόν 
πλοίαρχον 10,000 δολλάρια, μέ τήνέλπίδα νά 
άποζημιωθώσι δαψιλώς διά τής συρροής τών 
θεατών, ήν θά έπροκάλει άφεύκτως τό Χινδυ-



νώδε; έπιχείρχακ του πλοιάρχου. Τούτο δέ καί 
έγεινεν. ’Έκτακτοι άααξοττοιχίαι ώρίΐϊθϊ)βα.ν 
εκ π κανίς πόλεως καί χωρίου πρός ¡Λετκφοράν 
επιβατών, χιλιάδες δ’ αυτών έκάλυπτον τάς 
όχθας τού Νιαγάρα την 21 ’Ιουλίου, Ημέραν 
καθ' ?jv έγένετο ή απόπειρα ττ,ς διαβάσεως, ή 
οϋτω τραγικώ; άπολήζασκ.Ίδού δε πώς ουνέβτι 
τό πράγρια.

Καθά είχε προαγγελθή, τήν πρωίαν τής ·ή- 
ριέρα; έκείντις, κατά τήν τεταγρ.ενην ώραν, ό 
πλοίαρχο; Webb έπήδν,σεν έκ τνίς λέυ.βου αυ
τού εις τό ρεύμα τού καταρράκτου. ‘Ως καί 
0τε διεκολύμβνισε τήν Μάγχην, εφερε μικρόν 
μετάςινον βρακίον. Έφ’ όσον παρέμενεν εις τήν 
άκτήν, σιωπή στυγνή κατεϊχεν όλον εκείνο τό 
πλήθος· καθ’ ήν δε στιγμήν έβυθίσθη εις τά 
κύυ.ατα, 8ν Γ.ήτω άπειρον, παταγώδες διετά- 
οαςε μέχρι; ουρανού τόν άέρα, έκπεμφθεν έξ 
εκατόν χιλιάδων στομάτων.

Συμφώνως πρός τό πρόγραμμα αυτού ό πλοί- j 
αρχος ώρμ-ήσε ταχέως πρός τό μέσον τού ρεό- 

ατος, οπω; άποφύγϊ] του; βράχους, κινδυνω- 
εστάτους όντας ένεκα τής στενότατος τού πο

ταμού κατά τό μέρος τούτο. Καθ’ όσον δε τό 
ρεύμα παρέσυρε καί άπεμάκρυνεν αυτόν, τό 
πλήθος έτρεχεν έπί των οχθών σιωπηλόν άλλά 
άσθμαίνον καί ίλιγγιών έκ τής έσχάτης αγω
νίας.

Μέ δλ·/ιν τήν φυσικήν αϋτού ρώμ.Υ)ν ό πλοί- 
αρχος έφαίνετο μή εντελώς κύριος τών κινή- 
σεών αυτού. ’Ισχυροί δίναι τού ρεύματος κατ’ 
έπανάλνιψιν έγένοντο αυτού κύριοι, καί συνέ- 
στρεφον κυλινδούσαι αυτόν εκείνος δέ κατώρ- 
θου νά έκφεύγγ αυτών καταδύων, άλλά μόλις 
άνεφαίνετο εις τήν επιφάνειαν καί νέοι πάλιν 
στρόβιλοι τόν έλάμ,βανον καί τόν κατέπινον εις 
τά βάθϊ) τού φοβερού ρεύματος. Τέλος κατώρ- 
θωσε νά φθασγ εις τό πλατύτερου τού ποταμού 
μέρος' άλλ’ ενταύθα ένέπεσεν εις γιγάντειόν 
τινα στρόβιλον. Ιναίτοι δέ κατέβαλεν ύπεράν- 
Ορωπον άγώνα ΐνα παρακάμψγ αυτόν, οΰχ ήτ- 
τον ήρπάγν] ΰπ’ αυτού, ώ; ΰπ’άοράτου χειρός, 
καί μετά ταχύτατος καταπληκτικής κατερρο- 
φήθ·/ι είς τά φρικαλέου βάραθρον. Αίς ή τρίς έν 
τ·7ι περιδινήσει έκείνγ οί έντρομοι θεαταί τόν 
ει'δον άναφανέντα,παίγνιον τού μυκωμένου ρεύ
ματος, κατόπιν δέ πάλιν άφαντον γενόμενον έν 
τφ στροβίλιρ, έν ω κατεϊχεν αυτόν δύναμίς τι; 
άκατανίκτιτος.

Καί μετά ταύτα τίποτε πλέον ! Ούδ’ ίχνος 
έφάνη που τού άτυχούς πλοιάρχου. ΙΙεριδινού- 
μενος είς τά υγρά έκείνα βάθϊ], πτώμ-α άδρα- 
νές, ευρών τόν θάνατον ές άσφυζίας, έμεινε βο- 
ά τού απηνούς τών ΰδάτων δαίμονος' μόνον 
έ μετά πολλήν ώραν θεαταί τινες ένόμισαν 

οτι τόν έπανεΐδον διά τελευταίαν φοράν, είς

μακρυνόν τι ρεύμα, επιπλέοντα είκή καί υπό 
τής όρμνις τών κυμάτων έλαυνόμενον ώ; ναυά- 
γιον έλεεινόν.

8—

Κατά τα  μέσα τοδ μηνός τούτον άπεβίωσεν ϊν Κιρ— 

χύρα είς τώ ν  διαπρεπών ποιητών τής νέας 'Ελλάδος, 4 

’Ιούλιοί  Τυπάλδος. Περί τοδ βίου χχί τής ποιητικής 
αξίας τοΟ Τυπάλδου ίχχνό; λόγος γίνεται ίν τ ώ  ση- 

μερινώ φύλλω τοΟ Δελτίου. " Ι ν χ  δέ γνωρίοωμεν πλη

ρέστερου τοίς άνχγνώσταις τής - Ε σ τ ί α ς ·  τόν  Ιχλι- 
πόντα Ιπιφανή λόγιον, δημοσιεύομεν ίν τχδθχ ίν ϊχ τώ ν  

πολλών χαί χαλλ ία τω »  προϊόντων , άτινα άποτελοδαι 

τό  ποιητικόν κληροδότημα, όπερ χχτέλιπεν ήμίν ή φι- 
λόπατρις χχί πλήρης ύψηλής έμπνεύοεω; Μοδσα τοΟ 

ποιητοδ. Σ .  τ .  Λ.

ΤΟ Π Α ΙΛΑΚ Ι Κ Α Ι Ο ΧΑΡΟ Σ 
[Έχ τών τοδ  Ίουλίον Τυπάλδου].

Παιδάκι όλόχαρο,
Άνθός  Μαγίοδ,
'Σ  την άχρη κάθεται 
Τοδ  ποταμίου.

Λουλούδι χόχχινο 
Μέσα πετάει.
Γέρνει '( τ'χ χύμχτχ 
Καί τά Τηρχει.

Καί μ! μίάς άστραψαν 
Μίσ τ α  νερά 
Τ α  μοσχομύριστα 
Χρυσά μαλλιά-

Φεύγουν τ α  χύματα 
Φεγγοβολώντας,
Τ '  άνθη παράμερα 
Απαρχτώντας-

II α ι 8 ά χ ι . —  - Ποτάμι άχάριστο 
Εχεις όχθιαίς 

* Ολο λουλούδια 
KJ' όλο μυρτιαίς'

• R ' έσΰ τό κδμά σου 
'Ρ ιχτε ίς  άχόμα, 
Ποτάμι άχάριστο,
Σέ ξένο χώμα.

» 'Ε γ ώ  ‘ ς της μάνας μου 
Τήν άγχαλίά 
Κλεισμένο στέκομαι 
"Ολο χ α ρ ά · .

Κ α\ τ ό  λουλούδι,
Ποδ χε  άπαργ'.άσει 
Τό  χΟμα αντίπερα, 
Κινάει νά πιάση.

"Ο ταν  αιφνίδια 
‘Απ '  τ ά  νερά 
Γέροντας κάτασπρο; 
Βγαίνει μέ μία.

Τασπρχ του γένεια 
Τ ’ αθώο τηράζει 
Ά λ λ ά  τό βλέμμα Του 
f  Ανατριχιάζει,

Ε Σ Τ Ι Α

ρ ο ς .— ΑότοΟ τ ί  χάβεσαι,
Παιδ'ι μιχρό ; 

α , δ .  —  θ ά  'ρττ| ή μανούλα μου, 
Τήν χχρτερώ.

X. —  Έ λ α ,  πχιδάχι μου,
Σ τήν άγχαλίά μου,
Γΐχ σέ παράτησα 
Τήν χατοιχίά μου·

Π. —  Ό γ ρ ά ' ν '  τά  βοΟ/.ά σου 
Καί τό χορμί,
Μ ίσ ’  'ς τήν άγχάλη σου 
Είν’ χρύο πολύ.

X. —  'Ό σα  λουλούδια
Και άνθους μοϋ δώσεις 
Σ τρ ώ νω  ’ς τόν χάρφο μου 
Νά μήν χρυώαης.

X. —  Μία’ ‘ ς τήν άτάραχ.η,
Κ' έρμη νυχτιά 
Σέ βάνω, νήπιο μου, 
Γλυχά, γλυχά,

M íe ’ 'ς τήν ολάνοικτη 
Τήν αγκαλιά της.
Για νά σέ /αίρεται 
‘ Σ τά  όνείρχχά της.

Π. —  Τ '  άνθος που Επότιζχ 
Κάθε αύγηνή, 
Ά π χ ρ α τώ ν τά ς  το  
θ ά  μχρανθή.

X. —  Λουλούδι» γύρω σου 
Μύρια θ’  άνθίζουν 
Νύχτα τ '  αστέρια 
Σοδ τά  ποτίζουν '

Παιδί τ ά  μάτια  μου 
'Ωσάν Εσέ,
Δέν είδαν άγγελο 
’ Σ τή  γή ποτί .

Έ λ α  'ς τόν τόπο μου 
Νά βρής στολίδια, 
Τραγούδια ανήκουστα 
Λογύών παιγνίδια.

Π. —  θ ά  “ρθη ζη τώ ν τα ς  με,
Κι' ά δέν μ’  εύρη.
Πολύ ή μανοδλά μου 
θά πιχραθή.

X. —  Γνωρίζε ι  ή μάνα σου 
Τό πάτημά μου,
Σέ 'βρίσχει γλήγορα 
‘ S  τήν άγχαλιά μου.

Καί σ' έσέ θ' άρχεται 
ΙΙαντοτεινά,
Τήν αόγή χάραμα,
Τό βράδυ άργά —

Π —  Γ ιά  τά  Χριστόγιννα,
Γι' αύριο μοδ χάνει 
Ό λάσπρο  φόρεμα,
Μ’  άνθους στεφάνι-

X. —  ΙΙαιδί μου, 4λόλαμπρα 
Σέ ντύει μ* αδτά 
Σέ πάει ’ α'αν άγγελο 
' Σ  τήν έχχλησιά.

Π. —  Γέρο, ή μανούλα μου 
Μοδ τραγουδάει,
Μέσα 'ς τόν χάρφο τη ;  
Μ άποκοιμάει.

X. —  Καί μές 'ς  τόν κόρφο μου 
θ ά  χοιμηθής,
Χωρίς όνείρατα 
Ποτέ νά ίδής

Π. — Τήν νύχτα ή μάνα μου 
"Ο ταν  ξυπνήση,
Γιά μέ, ζη τών τας  με 
θ ά  λαχταρίση.

Π. —  Χλωμή 'ναι ή όψι σου 
Ί  ό βλέμμα άργό —
Γέρο, σέ σχιάζομαι 
Ποδ σέ Οωρώ.

X. —  Έ συ  'ς τόν χάρφο μου 
Χύνεις λαμπάδα,
Ποδ σβυεΐ τής δψις μου 
Τήν μαύρη Αχνάδα-

Π. —  Ά χ ο ύ ω  τής μάνας μου 
Τήν στεναξιά —

X. — Είν’ άεροφύσημα
Μέσ 'ς τ ά  χλαδιά.

Π. —  Τ ί  χρυφά κλά'ύματα 
'Γ άέρι φέρνει;

X. —  Τό  χδμα βόγχωντας 
Τό  βράχο δέρνει.

Π. —  'Ύπνος μ' ίπλάχωσε 
Μ άνα μου ίδ ώ  —
Μάνα, 'ς τόν χάρφο σου 
Νά κοιμηθώ.

X, —  Γιά ίδές άνθάπλιχτο
Σ τό  πλάι σου στρώμα, 
Καί μοσχολίβανα 
Βγάνει τό χώμα.

Παιδί μου πλάγιασε 
Καί τό φιλί
'Σ  τό  δίνει ή μάνα σου, 
Δέ σ' τό κρατεί.

"Ο τα ν  ολόμαυρη 
Ή  νύχτα φαίνεται 
‘ Σ  τό  χώμα γίρνωντας 
Ό  άνθό; μαραίνεται.

II μάνα ή άχαρη 
Φθάνει μέ μιά,
Κ » ί  τό  παιδάκι της
Αποζητ-α·
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'Σαν xpivo βλέπει το 
'Σ  τ ϊ ν θ ι »  γερμένο. 
Το  ΐ'.λεΤ τρέμωντχ ; 
'λποΟιμμένο.

ΛΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Προχθές, κατά τάς 10 τής νυκτός, ό κ. Π* 
επιβαίνει άμάξης έν σπουδ/1 λέγων προ; τον ά- 
μαξηλάτην νά τόν όδηγήσή είς ώρισμ.ένον μέ
ρος. Καθ'όδόν ό Π* παρατηρεί βτι δεν έχει λε
πτόν επάνω του νά πλήρωσή τό άγώγιον. Έν 
τή άμηχανία του προστρέχει εις εύφυές μέσον, 
ίνα άπαλλαχθή του άμ.αξηλάτου.

Άμα φθάσας ε’·ί "ό μέρος οπού ήθελε, κα- 
ταβαίνει τής άμάξης καί αποτεινόμενος πρός 
τόν άμαξηλάτην

—  Δεν μου δίνεις, σέ παρακαλώ, ενα σ π ίρ το  
νά ίδώ ναϋρω μια λίρα που μούπεσε μέσ’ ’ς 
τάμάξι ;

Εις τούς λόγους τούτους ό άμαξηλάτης :
—  Και που νά τό ’βρώ τώρα τό σπίρτο; Ά 

φησε, τή ’βρίσκω’γώ τή λίρα, καί σου δίδω τα 
ρ ίσ τα  'σάν σέ ξαναϊδώ.

Καί μ.αστίσας τούς ’ίππους του γίνεται άφαν
τος.

*
* »

Τό πλήρωμα ναυαγήσαντος πλοίου είχε κα
τορθώσει νά περισωθή εντός μιάς λέμβου, δε’ ής 
προσήγγισεν εις άγνωστόν τινα χώραν. Οί ναυ
αγοί κατ' άρχάς υπέθεσαν τόν τόπον άκατοί- 
κητον, άλλά μετά τινα αύτών περιπλάνησιν αί
φνης άπαντώσι τινά άπηγχονισμένον.

—  Παιδιά, φωνάζει τότε εις αύτών,εύρισκό- 
μεθα σε τόπο πολιτισμένο !

ΛΛΗΘΕΙΑΙ

Λέν δύναταί τις νά κάμνγ καλόν εις όλυν 
τόν κόσμον, δύναται όμως νά έπιδεικνύη πάν
τοτε καλοσύνην.

Τά ώτα του περιέργου όμοιάζουσι πρός τά; 
σικύα; (βεντούζας,) αϊτινες έλκουσι πρός εαυ- 
τάς πάν ό',τι κακόν έν τφ α'ίματι.

Ό πνευματώδης άνθρωπος είνε μηδέν, άν 
δέν συνενοΐ μετά του πνεύματος καί την δύνα- 
μιν του χαρακτήρας.

Δυσκολώτερον είνε νά διατήρησή τις τούς 
φίλους ή νά απόκτηση τοιούτους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Σ χ ιρ -α ) e r  ' J/ itp ix ij. — Οί αδελφοί Barber, 
υιοί στρατιώτου φονευθέντος έν πολέμψ, άνα- 
τραφέντες ΰπό του Κράτους έν ορφανοτροφείο), 
έλυμ.αίνοντο άπό πολλού τάς πολιτείας Καν- 
σάς, Ίλλινοά καί Ίόβα, φονεύοντες, διαρπά- 
ζοντες, τρόμον ένσπείροντε; καθ’ ό'λην την 
χώραν. Τόν Σεπτέμβριον του 1882 είχον φο- 
νεύσει αστυνομικόν υπάλληλον καταλαβόντα 
έπ' αύτοφώρω αυτούς καί θέλοντα νά τούς συλ
λαβή. Έκτοτε ή δικαιοσύνη μάτην ήγωνίσθη 
νά συλλάβν) τούς δύο φοβερούς ληστάς.

Τήν 23 παρελθόντος’Ιουνιου οί αδελφοί Bar
ber ήλθον νά διανυκτερεύσωσιν εις έπαυλιν,κει- 
μένην 15 μίλλια μακράν τής μικράς πόλεως 
Βαρβελέϋ, έν τή πολιτεία Ίόβα. Έκρύφθησαν 
έν τω χόρτω καί τήν επαύριον είσήλθον εις τήν 
επαυλιν όπως ζητήσω σι τροφήν. Οί άποικοι 
άνεγνώρισαν παραχρήμα τούς δύω ληστάς, καί 
ένφ τινές μ.ετέβησαν πρός αί’τησιν έπικουρίας,

| οί λοιποί συνδιελέγοντο πρός αύτούς φιλίως.
Ικανοί γείτονες προσεδραμον, άλλ’ είς αύτών 

άσυνέτως άνέκραξεν άμα είσελθών : «Σάς συλ- 
λαμ.βάνομεν!».Τότε οί αδελφοί Barber διάτων 
πολύκροτων αύτών έφόνευσαν καί έτραυμάτι- 
σαν πολλούς' έν τούτοι; οί άποικοι κατώρθω- 
σαν νά δεσμεύσωσι καί άγάγωσιν αύτούς είς 
Βαρβελέϋ. Ή είδησις τής συλλήψεως τών δύω 
κακούργων διεδόθη έν άκαρεΐ καθ’ δλην τήν 
χώραν. Οί άποικοι σωρηδόν πανταχόθεν κατ- 
ηυθύνθησαν είς τήν πολίχνην άπαιτοϋντες ώς 
δικαίωμα αύτών νά δικάσωσι συνοπτικώς καί 
δανατώσωσιν αύτούς.

Τήν 9 μ., μ. πράγματι ό όχλος είσώρμησεν 
είς τάς φυλακάς έκδιώξα; τούς φύλακας. Οί 
δύω αδελφοί ήσαν κεκλεισμένοι έν στερρά ειρ
κτή άλλά διά σιδηρουργικών έργαλείων έν ρι
πή οφθαλμού έθραύσθη ή σιδηρά αυτής θύρα. 
Οί λησταί ήχθησαν είς τήν πλατείαν, έκεϊ δ’έ- 
ζήτησαν ώς έσχάτην χάριν ν’ άποτείνωσι λέ
ξεις τινκς πρός τό πλήθος. 'II χάρις τοί; άπε- 
νεμ.ήθη καί ό πρεσβύτερος τών δύω αδελφών, 
είκοσιπενταέτης, έκαυχήθη ότι έφόνευσεν ικα
νούς άποίκους, ό δέ νεώτερος, είκοσιτρ.έτη, 
πκρεκάλεσε τούς δημίους νά τόν κρεμάσουν «με 
καλόν τρόπον·. Καθ' ήν στιγμήν έμελλον ν’ά- 
ναβιβασθώσιν είς τήν αγχόνην, ό δήμαρχος 
παρενέβη καί άπήτησεν έν ονόματι τού νόμου, 
ή Οανατωσις νά γείνη εκτός τής ζώνης τής 
πόλεως. II άπαίτησίς του είσηκούσθη καί οί 
καταδικοι ήχθησαν είς τήν πεδιάδα ύπό τών 
προθύμως άναλαβόντων τήν έκτέλεσιν τής θα- 
νατώσεως'ές-αμάτησκν ύπό δένδρον τι, καί πα- 
ρεχώρησαν λεπτά τινα είς τούς καταδίκους ό
πως προσευχηθώσιν,άλλ’ούτοι ήονήθησαν ζητή-

σαντες απλώς νά διαβιβάσουν είς τάς συζύγους 
των τά έπ’ αύτών εύρεθέντα χρήματα.

ΙΙρώτος άπηγχονίσθη ό νεώτερος τών αδελ
φών ή θανάτωσις αύτοϋ διήρκεσε δέκα λεπτά, 
καθ' ά ό πρεσβύτερος Barber έθεάτο ήσύχως 
τό πράγμα* μετ’ ολίγον άνηρτήθη καί αύτός 
είς άλλον κλάδον τού αύτοϋ δένδρου.

Τό μεσονύκτιον, ή δημοσία δικαιοσύνη είχε 
περατώσει πλέον τό καθήκον αύτής, καί έκα
στος τών άποίκων έπέστρεψεν οίκαδε. Καί,καθά 
διαβεβαιοΐ μ.ικρά τις έγχωρία έφημερίς : τά 
πάντα διεζήχθήσαν κανονικώς, τό κοινόν προσ- 
ηνέχθη «με καλόν τρόπον» ώς καί οί δύο κα- 
τάδικοι, οϊτινες ούδέ ν' άντιστώσι καν άπεπει- 
ράθησαν είς τήν κοινήν Οέλησιν.

Κατά τόν βομβαρδισμ.όν τής ’Αλεξάνδρειάς 
έδαπανήθησαν 131,856 λιτρ. πυρίτιδας. Έκ 
τής ποσότητας ταύτης τό θωρηκτόν «Infle
xible» έξώδευσεν 39,900 λιτρ. τά δέ «Superb» 
22,897 λιτρ. ’Εκ τών μεγάλων τηλεβόλων τού 
όλου στόλου έρρίφθησαν 3.198 βολαί διαφό
ρων γομώσεων. Τόν μεγαλείτερον αριθμόν έπυ- 
ροβόλησε τό πλοϊον «Penelope», άναλογουσών 
είς έκαστον αύτών πυροβόλον 28. 8 βολών. 
Τόν σμ.ικρότερον ερριψε τά «Invincible», 12. 6 
μόνον βολ.ών άναλογουσών είς έκαστον πυροβό
λου του.

»*V

Έν τφ ύπό τόν τίτλον ό . la ic  ίιπ .Ιοψορο»· 
Ιργω αύτοϋ ό γερμανός ταγματάρχης von der 
Goltz λέγει τά εξής περί τού γερμανικού στρα
τού. Ό γερμανικός στρατός ολόκληρος, έν πυ
κνή γραμμή πορείας παρατεταγμένος θά ήτο 
τόσον μακρός, ώστε αν ύποθέσωμεν τήν κεφα
λήν τής γοαμ.μ.ής είς Μαγεντίαν, τά τελευταία 
τάγματα θά ήδύναντο νά εύρίσκωνται είς τά 
'Ρωσσικά σύνορα. Άν έξηκολούθει δέ νά πο- 
ρεύηται άκαταπαύστως διά μιάς πύλης, θά 
έχρειάζετο είς μην όπως διέλθή ολόκληρος. Διά 
τήν στρατοπέδευσιν αύτού, άν τά χωρία άτινα 
κατέχει άπετέλουν συνεχή άλυσιν, θ’ άπη- 
τούντο 200 -f_ιλ. τετραγωνικά μυριάμετρα έ- 
δάφους.

%*W

Ό άμερικανός στρατηγός Beck προτίθεται 
νά διαβή τον ’Ατλαντικόν δι’ αεροπόρου' θέλει 
δ' άπέλθει έκ Νέας Ύύρκης έπιβαίνων αεροπό
ρου θερμ.αινομ.ένου διά πετρελαίου τή βοηθεία 
μεγάλου λαμπτήρος τεθειμένου έν θαλάμω κα- 
τεσκευασμένω έκ χαλκών ¿λασμάτων. Ύψουμέ- 
νης ή καταβιβαζομ.ένης τής θρυαλλίδας τού 
λαμπτήρος τούτου, τό αεροπόρον θ' άνέρχηται 
ή θά κατέρχηται, κατά βούλησιν, καθά του
λάχιστον πιστεύει ό στρατηγός Beck. Λέγεται 
Ο τ ι πρός έκτέλεσιν τού ύπερωκεανείου τούτου 
ταξειδίου σκοπεί νά έπωφεληθή σφοδροτάτην

τινά θύελλαν, δυναμένην νά μεταγάγή αύτόν 
είς Ευρώπην έν διαστήματι τριών ή τεσσάρων 
ημερών. Άλλ’ ό τολμηρός αεροναύτης δέν φαί
νεται λαμβάνων ύπ’ οψιν ποίαν δυσκολίαν θέ
λει απαντήσει όπως έξέλθή τού ρεύματος τή; 
Ουέλλ.ης καί κατέλθη είς τήν γήν.

Μερίς τού γαλλικού στόλου, άλλοτε κατα- 
ποντισθεΐσα ύπό τού άγγλου ναυάρχου Νέλσω- 
νος πρό τού λιμένος τής ’Αλεξάνδρειάς μέλλει 
νά έμφανισθή πάλιν είς τήν έπιφάνειαν τής θα- 
λ.άσσης καί νά άπαχθή είς Αονδίνον συγκατα- 
λεγομένη είς τά άλλα τρόπαια κατά τού Βονα- 
πάρτου Ναπολέοντος. Βά συμβή δέ τούτο, άφ’ 
ού οί καθ’ ήμέραν εργαζόμενοι δύται καθάρωσι 
τά σκάφη άπό τής άμμου καί τών λίθων. Πολ- 
λφ σπουδαιότερον έργον φιλοτιμοϋνται νά έκ- 
τελέσωσιν έν Ίσπανίοι οί ’Αμερικανοί. Άρχομέ- 
νου τού μακροϋ περί διαδοχής πολέμου, ή ‘Ι
σπανία καίτοι έσωτερικώς παρακμάζουσα, εϊχεν 
όμως εύρυτάτας έν Αμερική αποικίας καί έκ- 
μεταλλευομένη τούς όρυκτολογικσύς θησαυρούς 
των, ήρύετο κατ’ ετος άφθονον πληθύν γενναί
ων μετάλλων. Τόν λεγόμενον «άργυροϋν στό
λον» προσέβαλόν ποτε οί ήνωμ.ένοι στόλοι 'Αγ
γλίας καί 'Ολλανδίας, άρπάσαντες ώς πλείστην 
λείαν, καταβυθίσαντες δέ όσα σκάφη δέν ήδύ
ναντο νά ρυμουλκήσωσιν. Κατά τούς ύπολογι- 
σμούς τού έν Μαδρίττ) έπί τών οικονομικών ύ- 
πουργείου ό στόλος έκόμιζε τριάκοντα καί έπέ- 
κεινα έκατομμ.ύρια ισπανικών ταλήρων, πλέον 
δ’ ή απαξ έγένοντο άπόπειραι έν τώ ορμω τού 
Ι ’ούργ,όπουσυνέβη ή έπίθεσις, άλλά μάτην, δι
ότι ήσαν πάνυ ένδεεϊς αί συσκευαί τών δυτών. 
Πρό πέντε εβδομάδων συνέστη έν Άγίψ Φραγ- 
κισκω «εταιρία ύπέρ τών θησαυρών έν τφ ορμω 
τού Βίγου» (Vigo Bay Treasure Company),συν- 
ηρανίσθη δέ κεφάλαιο·/ εκατόν μυριάδων δολ- 
λαρίων θά παρακληθή δέ ή Αύτού Καθολική 
Μεγαλειότης, ό βασιλεύς τής Ισπανία; νά έπι- 
τρέψρ τήν έκ τού όρμου άνύψωσιν τών θησαυ
ρών. Τό πράγμα φαίνεται παράδοξον, άλλ' ού- 
δαμώς αδύνατον, σκοπουμένης τής τελειώσεως 
τών οργάνων τών δυτών.

•W*

Τό έξής άστείον άναγινώσκομεν έν γαλλική 
έφημερίδι : Γάλλος τις άφικνεΐται είς γερμα
νικήν πολίχνην καί καταλύει είς τό κάλλιστον 
ξενοδοχείου αύτής. Έχων δέ νά σύναψή συμ
φωνίας μετά τίνος έκεί έμπορου παρακαλεϊ 
τον διευθυντήν τού ξενοδοχείου νά τφ προμη- 
Οεύσή ένα διερμηνέα, οΰτος δέ .προσάγει αϋτφ 
χονδρόν τινα νεανίαν.

—  Είξεύρετε γαλλικά ; τόν έρωτα ό Γάλλος.
— Γ ιά . (Μάλιστα).
Πορεύονται άμφότεροι είς τόν έμπορον. Καθ’ 

όδόν ό Γάλλος έξηγεϊ είς τόν διερμηνέα, μετά
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προσοχής άκροώμενον, ποίου είδους συμφωνίας 
πρόκειται νά συνάψγ. Ό διερμηνεύς άρχιζε·, 
μετά του έμπορου συνδιάλεξιν ζωηροτάτην, έξ 
'Λ? ο Γάλλο; οΰδέ λέξιν εννοεί, άλλά βλέπων 
ότι αϋτη ήρχισε νά τραχύνηται παρενέβη, άνυ- 
πομονήσα; πλέον.

—  Λοιπόν ; ό κύριος παραδέχεται ; έρωτά 
τόν διερμηνέα.

—  Γ ιά .
—  Δέχεται όλου; τούς όρου; μου ;
—  Γ ιά , γ ιά  !
"Ολα ταϋτα τά γ ιά  αρχίζουν νά εμπνέουν 

ΰπονοίας εις τόν Γάλλον, όστι; έρωτά καί πά
λιν τόν διερμηνέα :

—  Είσαι βέβαιος ότι του εξήγησες σαφώς 
την ύπόθεσιν ;

—· Γ ιά .
—  Καί του υπέδειξες πόσον θά ζημιωθώ ;
—  Γ ιά .
—  Καί . . . του  ετρό π ά ν τω ν  ο τ ι  ( Ισ α ι  

β ψ ό ι ;
—  Γ ιά .
Μετά την τελευταίαν ταύτην άπάντησιν Εν

νοείται μεθ’ οΐα; προθυμίας ό Γάλλος έξεφορ- 
τώθη τόν διερμηνέα του.

ΤΓΙΕΙΝΙΙ

Π ροφυλαχτικά  α α τά  τ ή ;  χολέρας μ έτρα .

Εξετάζων ό καθηγητής ΓΙεττεγκόφερ τό ζή
τημα τής διαδόσεως τής γολέρας, συμβουλεύει 
τά έπόμενα ώ; τά μάλλον τελεσφόρα προφυλα- 
κτικά μέτρα κατά τής φοβεράς επιδημίας :

«01 πλεϊστοι των άνθρώπων καί πολλοί των 
ιατρών φαντάζονται, ότι λοιμοκαθαρτήρια, α
πολυμάνσεις καί ή παντελής των χολεριώντων 
άπομόνωσις είνε άναγκαιότατα. Κατά τήν ή- 
μετέραν κρίσιν, ταϋτα. πάντα πραύνουσι τήν 
Εξαψιν καί έλαττοϋσι τόν φόβον, άλλ’ όλίγι- 
στον ώφελοΰσιν."Αλλα ύπάρχουσι πρακτικά μέ
τρα καί άλλαι ένέργειαι, αϊτινες άδυνατοΰσι 

έν, ώς τά λοιμοκαθαρτήρια, νά προλάβωοιτήν 
ιάδοσιν τής χολέρας, έπιδρώσιν όμως έπί τά; 

τοπικά; καί χρονικά; προδιαθέσεις των ήμετέ- 
ρων κατοικιών, καθιστώσαι αΰτάς ήρέμα καί 
κατά μικρόν άνεπιδέκτους του μολύσματος.Κα- 
θαριότης έν τώ σώματι, τή οικία,τή αυλή, τή 
όδώ, μάλιστα δέ έπιμεμελημένη καί κανονική 
άπομάκρυνσις πάντων τών ρυπαρών ΰδάτων. 
Άναμφισβήτητον υπάρχει, ότι ή χρονική προ- 
διάθεσις τής χολέρας συνάπτεται μετά τής ί- 
διότητος τών ύδάτων τοϋ κατοικουμένου Εδά
φους. Έν Καλκούτγ κατά τόν ΰγρότατον αύ- 
γουστον συμβαίνουσι κρούσματα έπτακις όλιγω- 
τερα ή κατά τόν ξηρότατον άπρίλιον. Καλόν 
ύδωρ, καλά υδραγωγεία καί οχετοί,άπομάκουν- 
σις ρυπαρών, λιμνκζόντων καί αυτών τών ΰετί-
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ων ύδάτων είνε τό μόνον σκόπιμον καί λυσι
τελές, διότι ούτως άπομ.άκρύνετάι ή τροφή τών 
κατωτέρων άφανών οργανισμών εί; οϋς ανήκει 
καί ό χολερικός σπόρος. "Εδαφος άκάθαρτον 
καθαίρεται άφ’ εαυτού, εάν μή προσλάβγ νέα; 
ακαθαρσίας. Έν έδάφει καθαρω, όπως καί αν 
κινηθή τό υπόγειον ύδωρ, δέν βλάπτει. Ή Αγ
γλία, επομένη εις τάς συμβουλάς τοϋ Ίωάννου 
Σιμών, μετερρύθμισε τά υδραγωγεία καί τούς 
οχετούς άφ’ ού δεινά έπαθε κατά τάς επιδημία;
τοϋ 1848 καί 1854‘τω 185G έπαθεν όλιγώτε- 
ρον, τώ δέ 1872 έμεινεν άβλαβής, καίτοι έν ά- 
διαλείπτω συναφεία πρός τήν ήπειρον διατε- 
λοϋσα. Ή πόλις Δάνσικ ήτο άληθής φωλεά τής 
χολέρας, οσάκις αϋτη έγκατέσκηπτεν εις τήν 
Ευρώπην τώ 1870 έτελ.είωσε τά υδραγωγεία 
καί τούς οχετούς της κατά τό άγγλικόν πρό
τυπον" τώ 1873 συνέβησαν έν αυτή μέν τή πό- 
λ.ει μόνον 1 60 κρούσματα, έν δέ τοϊς προαστεί- 
οις πάμπολα καί καθ’ έκάστην.’Εν τώ παρόντι 
δέν θά ταραχθώμεν , έάν διαδοθή ή χολέρα 
εί; τήν Αίγυπτον καί τήν νότιον Ευρώπην. 
Έκ τής ιστορίας γινώσκομεν,ότι ούδέποτε ένέ- 
σκηψεν εί; τήν ήπειρον αίφνης καί άνευ σταθ
μών άλλεπαλλ.ήλων" έπειτα έπί πολ.ύ έβελτι- 
ώθησαν έν Γερμανία τά υγειονομικά μέτρα, τά 
συνεχόμενα μετά τής τοπικής προδιαθέσεων,. 
Έάν έπέλθγ, τό κακόν, ας φυλαχθώμεν νά μή 
ύπολ.άβωμεν εστίαν αύτοϋ τούς άτυχεϊς χολε- 
ριώντας" ά; μένωσιν ούτοι κατ’ οΐκον, διότι οί 
τούτους νοσηλεύοντε; είνε ασφαλείς' κινδυνεύ- 
ομεν νά νοσήσωμεν ίστάμενοι έν τόπω όπου έ- 
μολύνθη πρώτον καί ό νοσήσας, ούχί ίστάμενοι 
πλησίον αύτοϋ καί θεοαπεύοντες αύτόν. "Ας κα- 
θαίρωμεν έπιμελώς τό έδαφος όπου οίκοϋμεν, 
τάς αύλάς καί τούς άποπάτους. Έν καιρώ έπι- 
δημίας πολλά δύναται Εκαστος νά πράξη ΰπέρ 
έαυτοϋ καί τών άλλων. "Οπως κοουσθή τις ύπό 
χολέρας δέν άρκεϊ μόνον ή τοπική καί ή χρο
νική,άλλά προσαπαιτεΐται καί ή άτομική προ- 
διάθεσις. Έν μεμολυσμςνγ οικία κατοικοϋσιν 
εϊκοσιν άνθρωποι, νοσοϋσι δέ δύο μόνον ή τρεις 
διότι μεγάλην έχει ροπήν ή ηλικία, ή κατά- 
στασις τών σωματικών δυνάμεων, ή τροφή, ή 
σωματική καί ή διανοητική έργασία. ΙΙρό πάν
των δέ άς άποφεύγωμεν ο,τι ένδέχεται νά μάς 
προξενήσγι διάρροιαν. Έάν έπέλθγ διάρροια έξ 
οίασδήποτε αιτίας, άς ποοσκληθή παραχρήμα 
ό ιατρός.Σφάλλονται οί φανταζόμενοι, ότι έπί 
τής χολέρας ούδέν ισχύει νά βοηθήση ό ιατρός" 
τούτο αληθεύει, οτα-* προβή τό κακόν εις τήν 
ακμήν του, ούχί όμως έν τή πρώτη εμφανίσει 
του.ΊΙ ιατρική θεραπεία τή; διάρροιας είνε τό 
άσφαλέστερον τών προφυλακτικών μέσων κατά 
τής δεινώσεω; καί τής μεταδόσεω; τοϋ κακού».
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